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Revija Theosophia

Theosophia je bila neodvisna teozofska revija, ki jo je V Los Angelesu od
maja leta 1944 do poletja 1981 izdajal Boris Mihajlovič de Zirkoff in ki je
običajno prinašala štiri številke na leto. V njej je urednik ohranjal neodvisen
in nevtralen položaj do različnih teozofskih organizacij ter visok znanstven
pristop. Vsaka številka je na začetku vsebovala njegov uredniški prispevek,
poleg člankov različnih avtorjev pa je prinašala tudi informacije o teozof-
skih dejavnostih v lokalnem okolju, recenzije knjig in prepise raznih preda-
vanj in intervjujev ter pogosto povzemala tudi zapise izstopajočih začetni-
kov sodobnega teozofskega gibanja.
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Alice Comerford

Sami brez osamljenosti
Theosophia, jesen 1967

Kdo med nami ni nikoli občutil žela osamljenosti, pa čeprav smo lahko
obdani s prijatelji in družino? Mislim, da se to dogaja zato, ker obstaja ne-
kaj, kar dela vsakega posameznika za povsem ločenega od vsakega druge-
ga, vsakega za popolnoma-samo-po-sebi ločeno osebo, ki mora potovati
po poti življenja s samo-zagonom. Vendar pa je človek po naravi družaben
in instinktivno čuti potrebo po medsebojnem opogumljanju, spodbudi in
pomoči. Zato obstaja to protislovje: individualno obstaja ločenost, in nihče
ne more misliti ali videti ali se odzivati za drugega. Mi ne moremo doseči
dejanske istovetnosti s komer koli drugim, ne glede na to, kako močna je
naša želja po tolažbi in podpori. Začeti se moramo zanašati nase, kajti le
tedaj lahko uspemo uporabiti to, kar nam drugi ponujajo kot svojo izkuš-
njo. Nekdo vam lahko pripoveduje o okusni novi jedi, ki jo je užil, vendar
pa je vi ne morete oceniti, če je ne okusite sami. Lahko berete o nekem de-
janju prijaznosti, vendar pa ne morete razumeti narave izkušnje, če niste
naredili iste stvari. Prijatelj lahko cel teden poskuša, da bi vas naučil umet-
nosti metanja žabic preko površine jezera, vendar pa vas ne more naučiti,
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če se ne podredite učenju. Nikoli nič ne more biti narejeno za nas, v tem
smislu, da bi nekaj prejeli, ne da bi nek del naše zavesti omogočil dotok.
Otroka se ne “uči” hoditi. Njegovo vrojeno vedenje o tej spretnosti je vgra-
jeno v njegovo instinktivno zaupanje v spretnost pokončne hoje, v pripa-
dajočo pravico človeštva.

Tisti zelo človeški vidik nas samih je tisti, ki čuti osamljenost - senčno ža-
lost, ki izhaja iz premajhnega razumevanja dejanskega notranjega človeka.
Osamljenost je proizvod negotovosti; negotovost pa se poraja iz samo-za-
nikanja resničnega mesta notranjega človeka v vzorcu življenja in rasti. Je
čutenje izključenosti, ne-pripadnosti, to pa je utvara. Kajti skozi vsakega
človeka teče zlata nit božanskosti, ki vsakemu podarja isto duhovno osno-
vo. Človeštvo je zato neločljiva celota. V jedru smo vsi eno. Zato smo in-
dividualno odgovorni za celoto, pri čemer medsebojna pomoč postane za-
kon Narave.

Osamljenost je potratna zadeva, saj ni realistična. Samost lahko postane
konstruktivna stvar, saj vsakemu podarja svobodo, da uporabi svoje ener-
gije v skladu s svojo lastno mero in težo stremljenja. Na ta način lahko
človek poskusi izpolniti svojo odgovornost do celote.
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(To so odlomki iz pisma, ki jih objavljamo zaradi njihove notranje etične
vrednosti - Urednik.)

Tako dolgo, dokler skušamo doseči to, kar goreče in razumsko verjame-
mo, da je pravilna smer, ni izgubljeno nič.

Se predati ... in reči: “Briga me,” ... “Kakšen smisel ima,” ... “Saj ni pomem-
bno,” ... je najslabša od človekovih hib.

Mi preprosto ne moremo odreči naše podpore in konstruktivnega truda
predstavitvi Dela Mojstrov, samo zato, ker so naša srca začasno preplašena
zaradi neke prehodne težavi pri širitvi Teozofije. Vsak član T. D. se nahaja
na določeni stopnji razvoja, tako kot na splošno vsak član človeške rase.
Napake pri presoji, rezultati, ki zgrešijo cilje, se bodo pri upravljanju s teo-
zofskimi zadevami v prihajajočih letih zagotovo še dogajali.

Nekaj pa je gotovo: napak ni, kjer ni truda; prav tako pa ni niti najmanj-
šega napredka. Najprej razmišljanje, nato delovanje ... delovanje in znova
delovanje, ustrezno predhodnemu skrbnemu razmišljanju. To je prav lah-

Dick Cutting

Globoko razmišljanje - odločno delovanje
Theosophia, julij-avgust 1945



9

ko ključna nota za delovanje vseh nas. Naša evolucija je tako zelo odvisna
od ustrezne povezanosti teh dveh dejavnikov. Mišljenje in delovanje ... iz
celotnega delovanja in razmišljanja bo gotovo sledilo neko skromno zn-
nje. In prav to doseženo znanje in modrost, pridobljena iz izkušnje, nam
omogočata stalno napredovanje po poti notranjega in zunanjega razvoja.

V tem ni nič novega. Vendar pa moramo razmišljati v tej smeri in nato
prenoviti naše poglede. Bolje je delati napake, kot pa sedeti na divanu v
udobni sobi in ne početi nič. Vsak napredek vključuje napake in popravke
... razmišljanje in delovanje, ter novo premišljevanje in nova preizkušnje.
Vsak od nas se lahko uči iz lastnih napak v presojanju in razmišljanju. Le
strahopetec se boji plačati za njih.

Radostno plačajte Karmo za trenutno pomanjkanje Modrosti pri izpeljavi
določenega delovanja, katerega rezultat morda ni bil tako zadovoljiv kot bi
lahko bil. Plačajte jo z veseljem ... se učite iz nje ... in bodite tudi poplačani.
Prihodnja Karma je podobna problemom, s katerimi se soočate danes. Vi
ustvarjate težave in ugodja v trenutnem dogajanju. Vsak težava, s katero se
soočate sami, ali pa je odziv na druge, izhaja iz vašega lastnega delovanja.
Že samo dejstvo, da se morda zavedate neskladnosti v svetu delovanja, je
gotovo znamenje, da ste priča prizoru, kateremu ste nekoč že bili priča,
najsi kot gledalec ali igralec.

Torej, kaj je potrebno narediti? Preprosto naslednje: potopite se naravnost
v metež življenja, kjer je vrtinec delovanja hiter, nemiren, težaven in vzne-
mirljiv. Naredite najbolje, kar zmorete, da bi delovali v skladu s teozofski-
mi učenji. Poskušajte ... na kakršen koli že način. Nikoli ni prišlo do nobe-
nega napredka brez srčnosti neke duše, ki je imela pogum, da je skušala
izboljšati stvari ter nato prevzeti karmične posledice.

Takšne dandanes svet pogosto obravnava kot “skrajneže.” Avatar Jezus je
bil “skrajnež.” Bodite radikalni teozof, in nato, delujoči teozof ... bodite
razmišljujoči teozof. Skušajte ... in vzemite na svoja ramena breme in ga
nosite, ter ne dovolite, da bi padlo z njih zaradi nedelavnosti.
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Kakor je tako prikladno rekel Dr. G. de Purucker: “Začnite, in dobljena bo
že polovica bitke. Nadaljujte, pa ne boste dobili le ene bitke, ampak si zago-
tovili tudi nadaljnje zmage.”



11

Obstaja mnogo različnih vrst in pojmovanj svobode. Duhovna, psihološka
in materialna so tri vrste, ki bi lahko vključevale vse druge oblike, kot so
ekonomske in politične svoboščine, s katerimi se ne bomo ukvarjali v tem
članku, pa čeprav ne zanikamo njihovega pomena.

V vsaki od svojih oblik je svoboda gotovo relativna stvar. Mi v svoji zavesti
vsak dan izkušamo različne stopnje svobode kot tudi različne stopnje po-
manjkanja svobode. Dejansko mi vse bolj in bolj spoznavamo, da je izraz
‘relativno’ vključen v praktično vsako ugotovitev nekega dejstva, ki jo iz-
razimo.

Mi se znajdemo, če smo pohabljeni ali resno bolni ali zaprti v ječo, v polo-
žaju, ko nimamo praktično nobene fizične svobode, pa vendar na voljo ve-
lik obseg mentalnega in duhovnega razpona, ki ga odlikuje visoka stopnja
svobode. Thomas Paine je napisal nekatera svoja najboljša dela v jetniški
celici. Lahko se znajdemo pred veliko količino fizičnega ali materialnega
dela, ki ga moramo opraviti, pa vendar lahko imamo jasen in miren po-
gled, zaradi katerega se ne bomo počutili niti vezani niti pretirano ome-

Harold W. Dempster

Biti svoboden
Theosophia, november-december 1951
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jeni. Lahko pa se znajdemo v razmerah, ko so pred nami številni problemi,
ki zahtevajo veliko količino mentalnega napora in presojanja, pa vseeno
nismo vznemirjeni niti potrti zaradi neugodja ali skrbi.

Pa vendar, kako pogosto se pritožujemo - na glas ali v tišini naših misli -
ko imamo preveč dela ter tako uničujemo tisto svobodo, ki nastopi takrat,
ko je mentalni pogled na življenje realističen in umirjen, tako da smo se
sposobni ustrezno spopasti s pritiskom problemov, ki zahtevajo našo skrb-
no in natančno pozornost.

Odgovornosti, dolžnosti in obveznosti lahko resno vplivajo na ali omejijo
svobodo nekega posameznika, medtem ko se bo drugi pod temi bremeni
dejansko počutil dovolj svobodnega. Če je človekova dolžnost, obveza ali
odgovornost, da plača dolg, ali ni potem bolje, da stvari, ki se od nas pri-
čakujejo, opravimo radostno, zato da bi bila naša zavest svobodna in jasna?

Psihološko smo vezani ali svobodni glede na naša mentalna in čustvena
pojmovanja. Če je naš pogled svetel, dovolj realističen, da se lahko spopa-
demo z dejstvi, in če imamo normalen smisel za ustreznost stvari, potem
je naša svoboda širša in naša radost večja. Ko pa vztrajamo pri pesimizmu
brez razloga ali pa zavračamo poskus, da bi se prilagodili Karmi, ki smo jo
sami ustvarili, potem smo neprilagojeni primerki, katerih svoboda je ome-
jena.

Duhovno smo že svobodni. Um, čustva in življenjski fizični principi so
tisti, ki proizvajajo naše pomanjkanje svobode. Duh valuje svobodno in to
v velikodušnem obilju. Vse prepogosto mu preprečujemo, da bi valoval
skozi nas, s čemer izgubljamo navdih, pogum in vztrajnost, da bi se spo-
padali z izkušnjami, ki jih potrebuje Duša v svoji evoluciji od relativne
nepopolnosti in pomanjkanja svobode do relativne popolnosti in radosti
zaradi neomejenosti.

Na mentalni ravni se lahko naučimo, kako postati bolj svobodni, ko sprej-
memo bolj filozofsko držo v zvezi s trenutnimi dogodki, ki prehajajo pred
ali skozi našo zavest. Mi se lahko tesno povežemo s posameznikom, za ka-
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terega se zdi, da omejuje našo svobodo delovanja in razmišljanja, namesto
da bi prepoznali, da je ta izkušnja za nas izziv, da bi se naučili umetnosti
svobode brez omejitev.

Torej, kako svobodni dejansko smo? Koliko svobodni si želimo biti? Kako
zelo smo vezani? Kdo nas veže? Kdo nas lahko osvobodi? Kaj nam pomeni
svoboda? Ali bi lahko bili dolgo časa brez dolžnosti, ki jih je potrebno in
jih moramo izvršiti?

Moj stari filozofski prijatelj mi je nekoč dejal, “Mi se lahko le svobodno
prilagodimo,” in razložil, da to pomeni, da moramo odigrati vlogo, ne gle-
de na to, kaj smo; in da nas igranje naše vloge z bolj globoko stopnjo no-
tranjega razumevanja usposablja za bolj popolno prilagajanje vsem okoliš-
činam ter nas osvobaja ravnanj, ki se porajajo zaradi površnih pojmovanj.
Morda se ne boste strinjali z njim. Ali pa?

Širša in globlja ko so naša zunanja razumevanja, več svobode občutimo.
Mi smo stalno svobodni ali stalno vezani - protislovje, ki kaže na potrebo
po spravi večnih parov nasprotij, ki jih ni mogoče nikoli spraviti med seboj.

Drža uma in notranje čutenje globoko v nas, ki ga imenujemo srčnost, sta
tista, ki proizvajata tiste naraščajoče stopnje svobode, ki nam prinašajo
razumevanje, da smo vezani na našo Karmo in na Neskončno Vesolje, ker
smo njegov pripadajoči del. Neskončnost je Morje, na katerega smo se po-
dali z našim izbranim jadrom in krmilom, z več ali manj svobode, v skladu
z našo karmično usodo in usodo vse-obsegajočega vzorca, ki delujeta sku-
paj, da bi proizvedla vse-vključujočo svobodo skozi Neskončnost Časa. Vi
ste svobodni že sedaj. Ste ali niste?
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Harold W. Dempster

Izogibanje svobodi
Theosophia, maj-junij 1951

Bhagavad Gita jasno poudarja pomembnost sposobnosti razlikovanja in
to, da postane posameznik z izgubo te sposobnosti resnično duhovno re-
ven.

Mogoče je imeti kar precej oster intelekt in dejaven um brez jasnega, du-
hovno logičnega pojmovanja o danih razmerah.

Vsako človeško bitje je izpostavljeno napačnim pojmovanjem, ob tem, da
je sočasno trdno prepričano, da so predstave, ki jih ima, resnične. Takšna
drža uma je zelo nevarna, saj smo prepričani, da je dozdevno dejstvo, ki je
izpovedano ali opazovano, resnično, ko to ni. Takšno stanje uma se ime-
nuje zabloda, in slovar opredeljuje zablodo kot: “varanje; zavajanje; vsilje-
vanje; utvara; napaka; zmota; in halucinacija.” Beseda varanje pa je opre-
deljena kot: “zavajanje ali povzročanje, da se človek moti; vleči za nos; vsi-
ljevati nekaj; razočarati; ukaniti; slepariti; opehariti ali prevarati.” Ope-
harjeni in zavedeni smo s pomočjo lastnega uma; in zato v zablodi, celo če
trditev, izjava ali opomba pride do nas od drugega človeškega bitja; ali iz
neke situacije, v zvezi s katero si oblikujemo napačno mnenje. Ne bi smeli
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verjeti, da je neka trditev v celoti resnična zgolj zato, ker tako pravi neka
bistroumna ali razmišljajoča oseba. Ne dovolite si, da bi vas vrgla iz ravno-
vesja vaša lastna presoja ali pa razlikovanje, na katero je vplivalo dejstvo,
da je tako trditev podala neka določena oseba. Preizkusite jo. Opazujte jo.
Odkrivajte njeno doslednost ali nedoslednost, in njeno etiko. In vzemite si
ves potreben čas.

Bodite pravični, brez predsodkov, odprtega uma in ohranjajte voljnost do
obravnave in tehtanja vseh dokazov; šele nato se odločite. Ne verjemite
vsega, kar slišite; niti vsega, kar vidite. In pazite se zavajanj vašega lastnega
uma. Preverite resničnost vsega, kar vzbudi vašo pozornost. Mislite jasno
in globoko!

Iskrenost ni dovolj. Niti ni dober vzgib drugega dovolj, da bi ga rešil pred
posledicami njegovih dejanj. Ne sodite nikogar. Odobravajte ali ne odo-
bravajte dejanj ali izjav drugega, ko se vam to zdi primerno. Trdno se dr-
žite lastnih načel in brez grenkobe to pravico podarjajte tudi drugim. Ne
norčujte se iz samega sebe, pa se boste izognili zablodi.
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“Duhovnost je moč dojemanja brezobličnih, duhovnih bistev, videnje več-
nega v prehodnem, in v videnih stvareh videnje tistih nevidnih stvari, kate-
rih senca so.” – AE

Za filozofa je RESNICA najbolj zaželena stvar v Vesolju. Podarja namreč
geometrično svobodo v kraljestvu idej, brez kakršnih koli osebnostno
omejenih zadev. Izlušči bistvo iz kraljestva oblik in tako opredeli njih de-
janska razmerja. Astronavta Edgarja Mitchella je neskončno majhen obseg
zemlje v primerjavi s celotnim sistemom tako očaral, da ga to sedaj sili,
tako pravi, da živi bolj po načelih kot po pravilih. V prejšnjem stoletju je
dr. Franz Hartmann, znan teozof in Paracelzusov biograf, dejal, da duša v
človeku občuduje lepe oblike, vendar pa, da človekov duh ljubi načela
(Glej Essay on Chastity v Five Years of Theosophy, London, 1885).

Egu pripadajo vse vezi, ki nas občasno potegnejo iz obširnega Neznanega
v izražanje v obliki. Mi ne bi bili tukaj, vezani na “rojstvo in starost,” kakor
to povezujejo budisti, če Ega ne bi vzburilo hrepenenje po izražanju v obli-
ki. Ne glede na to pa se v tem trenutku zgodovine Zavesti nahajamo na po-

Dara Eklund

Čaščenje načela
Theosophia, poletje 1974
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vratnem nihaju krivulje evolucije, to je, proti Ne-Egoizmu. Trudimo se vr-
niti v Eno Zavest, ki počiva v Srcu Vesolja. S tem gibanjem v Univerzalni
Duši pa se ne moremo uskladiti, če nočemo preseči osebnost, s katero smo
se povezali.

Če se cvetica oprijemlje prsti s koreninami in vzcveti le v določenem let-
nem času, potem se bo to ponavljalo. A če se steblo osuši, potem bo, če ko-
renine niso zelo močne, odmrla. Pri človeku so steblo vmesni principi, ki
ga s svojimi koreninami vežejo na duhovno kraljestvo. Če se ta vez pretrga,
bo umrl, saj bo njegov cvet odplaknil vsak svetni tok, kateremu bo izpos-
tavljen. Vedoč, da je v nas prisotna vez, ki se je moramo osvoboditi, sicer
se ne bi mogli uvodoma roditi, moramo mi, kot notranji igralci, vzpo-
staviti nov odnos z ŽIVLJENJEM. Ta odnos mora biti odnos do NAČELA.

Ljubezen do načela je tista, ki naredi iz človeka Boga. Naša ljubezen do
resnice in dolžnosti je njegova hrana v praksi. V naših osebnih stikih s so-
ljudmi ne pomeni brezsrčnosti, ampak neškodljivost (resnično častitost, če
želite). Ne pomeni pravičnosti do vseh, ampak nepristranost do vsakega
(pa čeprav nekatere obtožujejo hladnosti, ko jo skušajo prakticirati). De-
jansko pa pomeni, da nobena enota v naši Karmični dediščini ne bi smela
čutiti pristranskosti z naše strani. Sočasno postane srce bolj sočutno. Ali
ni, na primer, ko vemo, da osebno žalovanje navdihuje hrepenenje po tem,
kar ne moremo imeti, le-tega vseeno nič lažje premagati? Ali ne moremo
videti, da je hrepenenje ločeno od našega resničnega Jaza, ki je spokojnost
in celovitost in ki ne potrebuje ničesar?

Izražati Celovitost, razsvetljevati svet okoli nas z Enim Življenjem pomeni
porajati Življenje. Ko se osvobodimo oprijemanja “stvari,” ni kraja, kamor
ne bi mogli iti, ničesar, kar ne bi mogli početi, v okviru objemajočih točk
Načela. Kako drugače pa naj bi krmarili po površinah, ki se zdijo geodet-
ske, da bi lahko odsevale celoto? Postati moramo VIDCI, da bi razkrili
skupno vsoto našega objavljenega Bitja. MIŠLJENJE samo po sebi je le ne-
omejen aspekt, ki lahko preseže odlomljen diamant možganske zavesti. V
osebnostih, tudi največjih, lahko vidimo le koščke Božanstva. Ko vizuali-
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ziramo izbire, ki včasih te koščke raztresejo v nered, ni nič večjega razloga
za obiranje, kot v primeru bojazni obvezati človeku rano, da ne bi izkrvavel
do smrti. Vzemimo torej odlomljen diamant našega možganskega uma v
dlan naše roke in ga vrzimo v zvezdnato praznino pred nami. Nadomesti-
mo našo razpršeno gledanje z jasnim in mirnim pogledom na zvezdo, “ka-
tere žarek si, plamtečo zvezdo, ki sije v nerazsvetljenih globinah nenehne-
ga bivanja, brezmejnih poljih Neznanega.” (Glas Tišine)
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Ideja Karme vnaša v naša življenja občutek zavestne odgovornosti. Kljub
temu, da ne vidimo vedno končnega zaključka vsakega dejanja, kljub te-
mu, da ne uporabljamo vsak trenutek ali dogodek kot novo pot do resnice,
se je ideja vseeno toliko prijela, da v veliki meri spreminja naše dojemanje
tega, kar nam stopa na pot. To je začetek širšega razumevanja tega Zakona
- napoved časa, ko bo prišlo do dojemanja prepletenosti življenja in delo-
vanja volje.

Velikokrat sem se spraševala, zakaj iščemo neko zunanjo osebo (morda
globoko spoštovano), Učitelja ali celo abstraktni Zakon, ki bi nam odgovo-
rila na vprašanje: “Ali mi je oproščeno?” če smo zanikali antropomorfnega
Boga, ki nagrajuje in kaznuje, ali “posredniško pokoro” preko duhovnika
ali samo-oklicane avtoritete. Od kod torej to čutenje potrebe, da bi nam
bilo oproščeno? Ali so naši soljudje tako neusmiljeni, tako nepopustljivo
kritični do naših slabosti in pomanjkljivosti? Ali pa smo mi sami tako ob-
čutljivi za zunanje obsojanje, da se ne zmoremo zanašati na Zakon kot ve-
likega Poravnalca? Ali pa se morda zdijo nepredvideni učinki, ko jih en-

Dara Eklund

Ali mi je oproščeno?
Theosophia, jesen 1955
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krat prepoznamo, preveč silni, da bi jih prenesli? A slej ko prej odkrijemo,
da jih moramo prenesti, ne glede na to, kako všečno ali nevšečno se zdi na-
še dejanje tistim okoli nas. Reči si moramo: “Jaz sem sprožil ta vzrok v gi-
banje - gotovo lahko le jaz edini sprejmem odgovornost. Le jaz sam si lah-
ko oprostim za svoje dejanje.”

Ko razmišljam o tem vidiku odgovornosti, prevzema obliko nova zamisel:
sama sebi lahko oprostim le, ko se znova vzpostavi najvišje razumevanje
dejanja, ki je bilo nekoč dostopno, toda zanemarjeno ali prezrto; ko po-
stanem “naravno nezmožna” ponoviti napako v mišljenju ali čutenju, ki je
pripeljalo do dejanja. In opazimo lahko, da se zdi, da oproščanje iščemo
vedno v povezavi z nekim dejanjem. Naše polje dela je DELOVANJE. Ven-
dar pa nas to ne sme odvrniti od notranjih ravni bivanja, kjer se dejanje
poraja. To je namreč področje, na katerem mora najprej priti do spremem-
be.

William Q. Judge govori o “širšem področju bivanja.” na katerem “se so-
očamo s tem, kar mi smo, in ne le s tem, kar smo naredili” (Notes on Bha-
gavad-Gita, str. 70.). To vodi do prepričanja, da je pogosto naša skrb glede
pojavnosti nekega dejanja - pa najsi nam je ali ne “oproščeno” - povezana
z našo zmotno predstavo o nas samih. Preko skrbi za lupino, ne pa za duh
dejanja, razvijemo izgovor, da se izognemo resnični notranji preobrazbi.
Potrebno je živo razlikovanje, ki ne obravnava tega, ali je neko dejanje
“sprejemljivo,” ampak to, ali vsebuje dejanski prispevek h kolektivnemu
napredovanju človeštva, ne glede na pojavnost. Če bi bila “končna sodba”
odvisna od katerega koli posamičnega dejanja, potem bi lahko uporabili
takšen izgovor za to, da se odpovemo našemu nadzoru nad prihodnjim de-
lovanjem. Vendar pa nismo tako omejeni. Končni ton vsakemu življenju
sproži celotna vsota našega bivanja, ki jo zaznavamo le malenkostno.

To, da človek lahko postane tako pravičen v vsakem svojem dejanju, da
vedno upošteva druge, ki so vanj vključeni, zveni dokaj abstraktno. Pa
vendar takšno zavedanje priskrbi določno skladje v našem življenju. V naš
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način, kako živimo, ne moremo nič vsiliti. Dokler se držimo zamisli “Moja
Karma” - “Moje dejanje” - “Moje oproščanje,” bomo občutili le malo od
tistega širšega dogajanja. “Vesolje mi pomaga rasti,” postane izvir mladosti
v našem življenju le, ko naša dejanja prepoji Univerzalno Čutenje. Celo če
začnemo zgolj z abstraktnim pojmovanjem, lahko naša dejanja ustvarijo
dejanski pogoj in temelj za ideal. Resničen občutek za to dolžnost tako sča-
soma postane živa nujnost. Filozofija vzgiba duha, v katerem delujemo, je
odvisna od tega, kako široko je naše dojemanje te dolžnosti, ki daleč za-
senči naše “oprijemanje” ali naše pričakovanje nagrade ali uspeha. Nič iz-
ven nas ne postavlja meja.

O A. O. Humeu piše (v Pismih Mojstrov), da je bil njegov ponos tako
močan, da ni bil zmožen prepoznati svojih vrojenih dobrih lastnosti, ki so
bile resničen razlog za prejeto pomoč od učiteljev. Tako je tudi z nami. Na-
še zmotne predstave o nas samih in o tem, kaj lahko postanemo, nas odre-
žejo od tega širšega življenja.

Recimo, da se naše celotno življenje vrti okoli naših preteklih napak (kar
se pri mnogih dogaja) in strahu o morebitnih posledicah. Pomislite na tre-
nutke v naših življenjih, ko resnično vidimo, kako škodljiv je morda bil
nek naš korak za vpletene. Kako si sploh lahko oprostimo? Sklep je pre-
prosto popolna odločitev, da nosimo posledice, pri katerih je obžalovanje
velik in naravni del, nujni učitelj. Mi ne vemo, kakšne bodo te posledice.
Takoj bi morali opustiti misel na oproščanje in vzeti v roke tehtnico ter
začeti z uravnovešanjem.

Na podlagi cikličnega zakona se bo zopet pojavila preizkušnja. Kako se
lahko pripravimo nanjo - jo sploh prepoznamo pod subtilnim videzom, če
je naše mišljenje osredotočeno na obžalovanje zaradi jaza?

Naše oproščanje so želja, volja in moč spremeniti prihodnost. Koraki, ki
jih naredimo sedaj, so naša odrešitev. Tako postanemo mojstri naše lastne
usode. In ko se stvar zopet pojavi, nas ne odnese na morje, ampak prijazno
zahteva svoje iz težko osvojene lekcije davno tega.
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Star hindujski aforizem pravi: “Lok nikoli ne spi.” (James Ferguson v His-
tory of Indian and Eastern Architecture, str. 210.) V tem je podoba zmago-
slavnega naskoka na vsak vrh zavesti. Ko se nahajamo tam, trdno oprijeti
uresničenja, mora ta osvojitev povzdigniti celotno življenje. Za osvajalca
ni nikoli Počitka. Tako kot je zaobsežen pogled večji višje kot se povzpne-
mo, tako mora naša ljubezen postati bolj brezmejna za celoto. Naša pozor-
nost do vsakega atoma življenja na njegovi poti navzgor do človečnosti
mora biti enako močna kot naša stremljenja do oboka zvezdnatih višin.

“Okno ni pogled; okno omogoča pogled!” nas opozarja parabola v nedav-
no objavljenih Notes on Love and Courage (Hugh Prather, N.Y., 1977, za-
sebna izdaja.). Dovoljeno nam je potiskati naprej, ne zaradi naše lastne
prazne slave, ampak zato, ker je celotno Življenje na evolucijski spirali,
usmerjeni naprej in navznoter. Če namensko sodelujemo s temi evolucij-
skimi Zakoni razvijanja zavesti, potem je dejansko “Sila z nami,” če citi-
ramo Heroja iz nedavne filmske epopeje! Ne ponos, kakor si lahko nekate-
ri domišljajo. Prej smelost. Ko je bitka mimo, bojevnik pripravlja svojega

Dara Eklund

Lok zmagoslavja
Theosophia, pomlad 1980
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konja za naslednjo.“ Fohat je konj, mišljenje je jahač.” Ko Realno v nas en-
krat prevzame vajeti, naelektri duhovno predstavo o našem resničnem
razponu zmožnosti. Mi se le malo zavedamo, kako obsežen vpliv širimo
tudi na najmanjše delce na vrhu najmanjšega prsta.

Druga parabola iz omenjenega dela dejansko vzbudi razmišljanje o Enem
Življenju, preko katerega se “pne” Realno v nas:

“Ali ni mogoče postati razsvetljen in ga spoznati. Kar imate za višje od se-
be, je del vas.”

Lotos raste iz blata zmede sveta, pa vendar soncu kaže čisti obraz. V Tran-
sactions of the Blavatsky Lodge, str. 138, H.P.B. ponuja sijajen imperativ za
ne-ločenost:

“Tisti, ki naj bi postal okultist, ne sme ločiti ne samega sebe ne česar koli
drugega od preostale kreacije ali ne-kreacije. Kajti v trenutku, ko začne sa-
mega sebe razlikovati celo od posode sramote, se ni sposoben združiti z
nobeno posodo časti. O sebi mora razmišljati kot o najmanjši stvari ne-
česa, niti ne kot o atomu, ampak kot o delu atomov sveta kot celote, ali pa
postati utvara, nihče, in izginiti kot dih, ki ne zapušča sledi. Kot utvare smo
ločena, določna telesa, ki živijo v maskah, ki jih priskrbi Maya. ... Obstaja
niz nosilcev, ki postajajo vse bolj grobi in grobi, od duha do najbolj goste
materije, tako da se z vsakim korakom navzdol in navzven v nas razvija vse
večji in večji občutek ločenosti. Pa vendar je to utvara, kajti če bi obstajala
dejanska in popolna ločenost med katero koli dvojico človeških bitij, ti ne
bi mogli na noben način komunicirati in razumeti eno drugega.”

Buddhični Sijaj je neizrekljivo žarčenje, za katerega v prostoru ne more ob-
stajati nobena črna luknja ali jazstvo. Tako kot vsak ogenj vnema številne
plamene, tako noben človek ne more doseči resnične razsvetlitve le za sa-
mega sebe. Če zbira svetlobo le za lasten stenj, ta ugasne zaradi pomanj-
kanja goriva. Senca objame njegov majhen plamen in spokojna dobrotlji-
vost notranjega žarčenja ugasne. Preko sveče lahko položimo kozarec, pa
bo ta sijala navzven skozi prosojen kozarec in za trenutek ustvarjala utvaro
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svetlobe. Kaj dela prvino ognja edinstveno? To, da slavi zmago nad vsemi
drugimi oblikami. Ko jih zajame, postanejo del plamena. V Awakening of
the Self Shankara pravi:

“Ob poznavanju Jaza ni nobene potrebe, da bi bil znan čemurkoli druge-
mu. Luč ne potrebuje druge luči. Sije iz same sebe ...”

“Razlika med poznavalcem, poznavanjem in poznanim v Jazu ne obstaja,
kajti njegova svetloba sije preko njegove lastne Zavesti in Blaženosti.”

To je razlog, zakaj ni mogoče postati razsvetljen in to vedeti. Vendar pa je
mogoče žarčiti razsvetljenost. Tako kot poznamo sončevo toploto po tem,
da jo izkušamo, ali ogenj tako, da se opečemo, tako spoznamo širno LJU-
BEZEN, ki se pne preko Vesolja, šele ko postanemo njen del. Mi slavimo
zmago v njej. Mi smo ona!
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Vedno je težko vedeti, ali je neka razlaga boljša ali slabša kot sploh nobena
- in, ali je to, kar ima nekdo za razlago, to tudi za nekoga drugega. To se
brez dvoma pojavi zaradi velikih razlik v izkušnji, ki je povezana s katero
koli besedo kot simbolom. Tako se dogaja, da so dobronamerni zapisi ne-
realistični, ne glede na to, kako iskren je lahko bil piščev poizkus.

Lahko bi rekli, da včasih pride do neverjetne situacije, ko se zdi očitno, da
se je potrebno braniti pred najboljšimi nameni in vzgibi tistih, ki si priza-
devajo le za lastno dobro. In zaradi tega postane naloga pojasnjevanja še
težja.

Vsak filozofski študent, ki ni zgolj prehoden raziskovalec, se mora slej ko
prej srečati s tem izzivom, tako da takšna situacija ni nekaj edinstvenega.
Kljub temu pa je ni mogoče na lahko razrešiti.

Če poskuša človek dilemo zapisati v besedah, morda to sploh ni v pomoč
in ga celo lahko izpostavi še večjemu smešenju, obenem pa lahko deluje
kot neka vrsta mentalnega utrjevalca, ki naj bi človeku pomagal razjasniti
svoje lastne misli.

G. White Hickerson

Tovarištvo
Theosophia, poletje 1963
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Ko se po mnogih letih discipliniranega življenja študija in dela, človek
nenadoma sooči z nizom karmičnih pripetljajev, kaj lahko zgubi vpogled,
razen če ni zmožen prepoznati resnico, da mora “karmični blok” slej ko
prej nujno pasti na vse iskrene ljudi, ki se resno lotijo svojega dela. Toda
celo mentalno sprejemanje in morda nekako nejasno prepoznavanje bi-
stvenega dejstva ne pripravita posameznika na čustvene šoke, ki sledijo.

Ko se nato človek zazre v samega sebe - objektivno, kar ni nikoli lahko -
začne izbirati smeri in odkrivati, v kateri smeri bi res rad šel ...

V vmesnem obdobju se mu nudijo in včasih celo vsiljujejo najboljše želje
in dobri nameni, kakor tudi nasveti s strani dobro-mislečih.

Ta pritisk je, ko človek nanj pogleda odmerjeno, eno od znamenj NE-zna-
nja - kajti na poti razvitja duše je bilo vedno breme romarja ali razisko-
valca, da išče - in privilegij njegovega vodnika le ta, da pokaže pot, po
kateri bi lahko raziskovalec sam našel znanje.

Karkoli manj so le čenče. Celo napačno tolmačenje in slabo podan nauk
“Druge Zaveze” je le ponazoritev dejstva te starodavne pogodbe. Prav tako
kot je po vseh, ustrezno predanih učenjih edina sprejemljiva “nadomestna
pokora” žrtvovanje človekovih osebnostih želja in vse njegove nižje narave
VIŠJEMU JAZU, JAZU enega bitja, JAZU vseh in žarku prvega principa
ali Božanskosti - torej edino inteligentna ZDRUŽITEV z BOGOM, ali
KRISTOM.

Vsake toliko je v procesu prevrednotenja študent lahko izpostavljen skuš-
njavi, da bi tu pa tam obravnaval kakšnega od predloženih “pobegov,” naj-
si mentalnih ali fizičnih, kot so na primer izleti na odmaknjene kraje umir-
jene lepote, kjer lahko človek kontemplira o Naravi, ali pa neko povsem
nedolžno, pa vendar lahkomiselno uživanje, ali pa celo temu, da bi svoje-
mu umu dovolil kontemplirati o zamisli o čudežni sliki glede možnosti, da
bi mu bilo nenadoma “podarjeno” VSE ZNANJE ali MOČ.

O teh izhodih lahko razmišlja kot o potrebah, kot o neke vrste ventilu, ki
bi sprostil presežne napetosti, kot je prekomerna para. Vendar pa se zdi,
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da kaj lahko pride do tega, da si človek dovoli, da bi to, kar obravnava kot
trenutno potrebo, postalo neko dejansko hotenje in da bi to hotenje posta-
lo želja, da bi nadaljeval po poti najmanjšega odpora - po poti potešitve
dolgo potisnjenih osebnih želja.

Vendar pa to, kam bi dejansko rad šel, morda ni tako očitno in zagotovo
ni nekaj, kar bi v celoti razumel on sam, in kar brez dvoma zagotovo ne
razumejo niti njegovi dobro-misleči svetovalci.

Morda bi stvar lahko postavili na naslednji način: ko enkrat spoznanje ka-
kršne koli vrste sproži ogenj v notranjih predelih človekove zavesti, ta luč
nikoli več ne ugasne (pa čeprav je lahko od časa do časa prekrita) in iskra
ustvari magnetni center, ki stalno usmerja raziskovalčeva um in srce v
smer načina življenja, ki lahko vodi do razkritja večnih resnic, tako da se
romarjevi duši ponuja preizkušen in resničen “modus operandi.”

Takšen človek odkrije, da je bil tok zastavljen (najsi v tej ali v kateri od
prejšnjih inkarnacij) v smer razvitja zmožnosti duše, ne pa v smeri kate-
rega koli čisto mentalnega, fizičnega, čustvenega ali celo tako-imenova-
nega duhovnega iskanja. In četudi je obdan z vsakodnevno rutino dolž-
nosti in družinskega življenja ter celo otopel zaradi fizične utrujenosti in
mentalne otrplosti, pa je v njem vseeno prisoten tisti notranji glas, ki go-
vori, in luč, ki se tu pa tam pokaže, da bi nakazala, da je pot še vedno od-
prta. Kajti rečeno je, da se ta notranja pot, ko se enkrat v človeku odpre,
zanj potem nikoli več popolnoma ne zapre, in da se vedno lahko znova
vrne na pot, pa čeprav vmes pretečejo cele dobe.

Morda se nato človek, kakor so to izkusili nekateri, po mnogih letih osvo-
bodi neposrednih in ožemajočih dolžnosti - in osvobodi tudi (če je sposo-
ben živeti disciplinirano življenje) potrebe, da bi služil za vsakodnevni kruh.

Zdi se, da bi to lahko dejansko bil sad zahteve duše, da se ji razkrije pot -
potem ko je voljno opravila žrtvovanja, ki vodijo do nje. In ker je očitno
izpolnil nekatere od zahtev, se človek potem sooči z mnogostransko izbiro:
Svobodo. Končno svobodo, da naredi to, kar si želi! Toda, kaj si človek želi?
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Sprejeti svobodo potem, ko je bila kupljena z žrtvovanjem, in jo uporabiti
za svoje osebno uživanje se zdi pot, ki vodi do izgube vsega, dotlej vlože-
nega truda, poleg tega, da je to oblika moralne hinavščine, s katero ni mo-
goče živeti, še posebej, če je bil del te nove svobode pridobljen z žrtvo-
vanjem nekomu, ki ga sedaj ni več.

To ne pomeni, da uživanja ne bi smeli sprejeti, če se pojavi na naraven na-
čin, tako-rečeno spontano - vendar pa se zdi, da iskanje uživanja kot cilja
samega po sebi (pa čeprav le kot izgovora za sprostitev), zamegli vprašanja.
To je, sprostitve in uživanja kot dejanske potrebe, najsi zaradi samega sebe
ali zaradi nekoga drugega - ne bi smeli mešati z iskanjem uživanja ko cilja
samega po sebi.

Obstaja pa še neko drugo sporno področje, ki se pojavi v študentovem
umu. Kaj je z osebnostmi, ki jih je človek srečal pri delu - in odkril, da so
nemarne? Celo med tistimi predanimi? Kdo naj jih sodi? Vsak se sooča z
isto odločitvijo, in vsak bo moral, ko bo napočila ura, sam nositi karmične
rezultate svoje presoje samega sebe ter večne pravičnosti. Če se je to zgo-
dilo zato, da bi le-ti služili kot “karmični posredniki” pri človekovem pri-
dobivanju discipline, potem je to nekaj, s čemer mora opraviti sam, vsaj
kar se tiče lekcije, ki jo to vključuje.

Za vsak ego, ki gre po tej poti, nastopi ura “osamljenosti.” Tisti okoli njega,
mu želijo iz vsega srca pomagati - razen tega, da si ne želijo z njim deliti
tovarištva pri trdi disciplini na filozofovi poti. Hočejo, da bi z njimi delil
sadove obilja, obenem pa ne sprejemajo pristne filozofske razlage, za kate-
ro je človek prepričan, da jo mora ponuditi, in gledajo z začudenjem na
človekovo “nenavadno” predanost. Toda to ni “tovarištvo.” Edino dejan-
sko tovarištvo lahko takšen človek najde le na tisti težji poti, na kateri ob-
staja, zaradi iskanja notranje poti, ki jo vsak, ki hodi na ta način, pozna le
on sam - pristna vez prijateljstva.

Takšen človek si potem z vsem svojim srcem želi in upa, da bi mnogi pri-
jatelji in dobro-misleči, s katerimi deli ure druženja, poznali dejanski no-
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tranji mir te druge poti - poti, ki je sočasno brez-krajna, pa vendar prisotna
na vsakem kraju. Pot, katero je morda za kratek čas zanemarjal, vendar pa
odkril, da je, zaradi tesnobe, ki jo to povzroča med njegovimi sestavnimi
deli ali telesi, dejansko ne more.

Ta pot ni vidna. Ni je mogoče doseči z nobenimi fizičnimi sredstvi. Niti ni
mogoče njene dejanskosti “podeliti” s pomočjo vere ali usluge ali celo mo-
či. Ta poseben “preblisk” je morda tisto, kar imajo ljudje v mislih, ko so
prepričani, da so pridobili Božansko Razodetje. Ker pa ne vključuje nika-
kršnega “prepričanja” ali “verovanja” si je ta preblisk mogoče napačno
predstavljati, pa čeprav je dejanski.

Nekateri verjamejo, da so instrument, preko katerega se giblje nek aspekt
Božanskega Duha, včasih imenovanega Krist. Lahko je temu tako. Vendar
pa v Znanosti Duše ne obstaja noben nadomestek za filozofsko disciplino,
ki je natančen proces in ki mora samo-nadzorovati samo-obvladujoča se
enota. Ta vrsta discipline ni “razodetje.” ampak odločno napredovanje po
poti razsvetlitve.

Kaj ta dejansko je, lahko resnično ve le popotnik po tej poti, ki pa nima na
voljo nobenega načina, na katerega bi jo predal, razen da pokaže na način,
na katerega so po njej hodili prej drugi. Rečeno je bilo, da “tisti, ki VEDO,
ne govorijo - in da tisti, ki govorijo, ne vedo.”
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V filozofijah stare Grčije odkrivamo, da so bili njih glavni cilji iskanje “Do-
brega, Lepega in Resničnega;” v krščanstvu, kakor tudi v budizmu, pa sta
temeljna Ljubezen in Bratstvo. Naša pojmovanja, ki jih imamo o teh bese-
dah, se pri vsakem od nas razlikujejo, tako da jih nikakor ni enostavno op-
redeliti na način, ki bi potešil našo praktično željo po njih splošni uporab-
nosti.

Vendar pa, če jih obravnavamo s stališča našega cenjenja vsake od njih v
določenih okoliščinah, je mogoče brez nepotrebne napetosti ali bojev ne le
doseči razsvetlitev, ampak tudi njihovo praktično uporabnost v naših živ-
ljenjih. Na primer: ali ni Dobro tisto, kar je koristno? Mi lahko cenimo
vsako stvar, ki teži k temu, da bi dosegla koristne rezultate v vsaki in vseh
smereh - kozmično ali lokalno. Na podoben način lahko cenimo skladne
ureditve in prizore, ki prebudijo našo estetsko dovzetnost. Kaj je Resnič-
no? Ali ni to vsaka stvar, ki temelji na in ki v določeni meri objavlja temelj-
ne zakone? Zato je Resnica v vsaki stvari v skladu z njeno naravo in pogoji,
v kateri jo najdemo, kajti vsako objavljanje, objektivno ali subjektivno,

L. B.

Cenjenje
Theosophia, marec-april 1953
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mora biti nujno reakcija, ali sestav reakcij, ki je pod določenimi pogoji in
v določenih okoliščinah neizogibna.

Predstave, ki jih imamo o Ljubezni so medle in pogoste iracionalne, in bolj
pogosto kot ne so izrazi naših želja in pričakovanj; le redko so žarčenje
brezosebne dobrote. Vendar pa je povsem mogoče imeti takšno cenjenje
tega, kar je za našo lastno naravo skladno in prijetno in kar izzove izliv
subtilne energije, ki po naravi ni želja, ampak spontano žarčenje radosti in
sreče.

Bratstvo je v svojem bistvu abstrakcija; toda, ko ga pritegnemo na zemljo,
je Zlato Pravilo v vsakdanjem življenju. “Bratstvo pomeni pomagati in de-
liti,” so pred mnogimi leti učili otroke v Point Lomi. In ti tega niso le razu-
meli, ampak nato tudi prakticirali, ne kot zapoved, ampak kot uresničeno
Resnico.

Gornja analiza namiguje, da si lahko pridobimo jasnejše razumevanje pro-
blemov, če na njih pogledamo z zornega kota našega cenjenja na splošen
in praktičen način, kot pa če jih obravnavamo kot abstrakcije ali pa si do-
mišljamo, da so tako zapleteni, da bomo zagotovo zgrešili ali spregledali
bistvo. To se nanaša na okoliščine vsakodnevnega življenja in poslov, kajti
navkljub našim strahovom in težavam lahko odkrijemo, da se krize doga-
jajo izredno redko na način, na kakršnega predpostavljamo, da se bodo; ta-
ko se lahko, ko v določenem trenutku ne moremo narediti nič, umaknemo
iz naših nižjih jazov in s tem umikom sprostimo kanale za kakršno koli
potrebno delovanje, ki ga moramo opraviti mi sami, ali pa za pomoč, ki jo
potrebujemo.

Ta umik iz zmede in negotovosti bo sprožil držo “pazljivega čakanja” v
bolj ali manj brezosebni drži uma, ko je povsem verjetno, da bo imel notra-
nji “Opazovalec” širše razumevanje, ki ga bo posredoval nižjemu umu, v
tolikšni meri kot to dovoljujeta kultura in zmožnost na sedanji stopnji
evolucije.
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Drža cenjenja je korak onstran tiste razumevanja, kajti vključuje vrednosti,
ki so vključujoče in niso omejene na pogoje in okoliščine. Ko um razmišlja
o razlogih za naše cenjenje, odpira pot Idejam, ki so bolj ali manj prevodi
določenih faz Realnosti. In čeprav je pri tem v veliki meri popačen zaradi
predhodnih drž, znanja in izkušenj, pa bo vseeno rezultat takšnih razmiš-
ljanj, če bomo ohranili občutek cenjenja, koristen in bo vodil do širitve
Zavesti.
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Montague A. Machell

Duhovno župnijstvo
Theosophia, zima 1968-69

“Duhovno župnijstvo” je nenavadna, neprepoznana bolezen, ki je bolj ali
manj običajna za na svet vezane smrtnike. Človekov um je tako ustrojen in
tako ožigosan z materialističnim Formalizmom, da teži k temu, da bi iskal
in preveč pogosto celo zahteval neko formulo, po kateri naj bi živel. Spre-
jemanje nekaj častivrednih in tradicionalnih “Verskih člankov” terja pre-
cej manj truda kot to, da se človek preda ŽIVLJENJU samemu in da se od
NJEGA uči stalno-rastočih resnic, s katerimi živi in raste.

Dejansko je potreben resničen napor, da bi se človek odtrgal od sprejetih
Oblik in se prisilil, da se neustrašno sooči z dejstvom, da Absolutna Resni-
ca presega Obliko in da lahko le za tistega, ki preda svoje mišljenje in stre-
mljenje Absolutni Resnici, rečemo, da je vreden častilec Večnega Življenja
- prihranjenega za tistega, ki ve, da je temeljna Realnost JAZA Nesmrtna.

Predanost resnici v vseh njenih vidikih in služenje literarnim besedilom
ločuje zelo tanka črta. Sveti spisi vsake velike religije utelešajo več kot le
zapisane besede. Za te besede lahko rečemo, da so nosilci določenega Vina
Duha, ki se izliva v njih preko tistih Velikih Duš, ki so s svojo sublimno
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napredno duhovno modrostjo predali sami sebe tistim, ki naj bi prišli za
njimi.

Ne pretiravam, če rečem, da je popolna predanost duhu svetih spisov prvi
korak proti osebnemu istovetenju s Končno Resnico. Nenehno in ponav-
ljajoče se zatekanje k tem besedilom ima lahko dvojen rezultat: prvič, sa-
mo-istovetenje z Resnico; drugič, pridobitev drže uma, ki jih spravi v delo-
vanje, s čemer vodi iskalca naprej, v še širša obzorja. Vsako odkritje, vsak
namig razkrije nove zveze, nepričakovane globine - ne toliko osebne, am-
pak bolj univerzalne pomene. To pomeni, da je kateremu koli od-človeka-
zapisanemu besedilu ali formuli, četudi temelji na svetih spisih, usojeno
omejevanje Resnice; in ker jo omejuje, jo dela statično.

Nedvomno ena od temeljnih slabosti dandanašnje ortodoksne religije iz-
haja iz njene odvisnosti od od-človeka-zapisanih besedil, ki se ob stalnem
ponavljanju spustijo na raven neživljenjske dobesednosti. Zgolj verjeti v
duhovno resnico ni dovolj. Če meditacija o tej resnici ne prižge iskre, če ne
zaneti človekovega stremljenja po razodetju, potem je nekaj narobe z bese-
dilom ali s častilcem.

Zdi se mi, da v religiji obstaja veliko preveč visenja na dobesedni formuli
in vse premalo samo-raziskovanja. Zapoved “Človek, spoznaj samega se-
be” je na mestu, če na podlagi tega znanja sloni človekova brezmejna drz-
nost, neskončno stremljenje!

Čas je, da vsak od nas spozna, da ne more nobena Formula utelešati Abso-
lutne Resnice, da je pristop do nje rezultat neke vrste Duhovne Preobrazbe
- onstran besed!

Strasten izraz Duhovnega Župnijstva je mogoče najti v trajnem pozivu
himne z naslovom “The Old Rugged Cross” (Stari razbrazdan križ), v ka-
teri je Kristusovo križanje povzdignjeno v posvečen simbol človekove od-
rešitve. Prvič, krut in neusmiljen umor razsvetljenega duhovnega rešitelja
ni, pravim jaz, nek dogodek, ki naj bi ga poveličevali ali povzdigovali. Nje-
govo ovekovečenje kot zmagoslavje krščanske vere je težko odobravati ta-
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ko z moralne kot religiozne osnove. Če bi nekdo, z brezobzirno ironijo,
povzel dogodek z besedami: “Sic semper veritas,” bi zgolj podčrtal bedno
usodo Resnice v rokah slepega človeštva. Če želi človek z ovekovečenjem
Kristusove smrti poudariti blagoslov, ki ga prinaša vam in meni njegova
smrt, ali se ne bomo potem počutili nekako osramočene ob naši pripravlje-
nosti, da sprejmemo takšno smrt kot sredstvo za doseganje določene stop-
nje Duhovne “Varnosti,” ki je sicer človeštvo ne zmore doseči z lastnimi
napori?

V obeh njenih vidikih, najsi da razkriva človekov morilski fanatizem ali
njegovo velikansko popustljivost, je Stari razbrazdan križ težko opravičljiv
simbol za človekovo Duhovno zmagoslavje. Še več, za zaključno vrstico
himne, “In zamenjaj ga nekega dne za krono,” je težko reči, da daje simbo-
lu vzvišenost, če dejansko poudarja, “Kaj je v njem za mene”!

To ne-razumevanje sublimnega človeškega žrtvovanja je, po mojem mne-
nju, jasen primer čustveno navdahnjenega Duhovnega Župnijstva, ki de-
jansko vnaša izkrivljeno poosebljenje v Program Neosebne Vizije, ki opre-
deljuje človeka kot odgovornega ustvarjalca svoje lastne usode, ki zavestno
istoveti samega sebe z Duhovnim Izpopolnjevanjem in z radostjo plačuje
ceno, ki jo zahteva sublimna uresničitev!
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“Za voljo stoji želja.”

V človekovem življenju delujeta dve Volji: Volja za Sebe in Volja za Vse.
Delovanja, ki jih navdihujeta ti dve Volji, bi lahko ustrezno opredelili kot
sebičnost in bratstvo. Zlo sebičnosti počiva v njeni izključevalnosti; dobro-
tljivost bratstva počiva v prepoznavanju človekove obveze do celotnega
človeštva, ker je temeljna narave vseh ukoreninjena v duhovni univerzal-
nosti. Ker “Za voljo stoji želja,” lahko sebičnost oživlja Voljo za Sebe s tako
silovito nevarnostjo, da človek divje živi za samega sebe, to je, zoper so-
človeka, z vidnimi rezultati kriminala in vojn na vsakem koraku.

Tisti, ki je globoko potopljen v prepričanje, da je izpolnitev njegove Želje
na prvem mestu, lahko postane grožnja za vse okoli sebe. Še več, ker vsako
njegovo željo spodbuja neizprosna Volja, je resnično nesebični častilec z
vseh strani obkrožen z demonsko množico. Tako se mora predani prvak
bratstva spopasti z več kot le ravnodušnostjo; on privablja dejavno sovraš-
tvo sužnjev Samo-Volje. Vendar pa je ena izmed prednosti, ki jo uživa ne-
sebični posameznik, dejstvo, da za njegovimi cilji in stremljenji stoji Zakon

Montague A. Machell

Nenehna budnost
Theosophia, zima 1970-71
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Univerzalnega Razvitja za vse. On deluje na strani Božanskosti. “Oh, moja
Božanskost, ti se moraš spojiti z zemljo in si ustvariti templje mogočne
moči!”

Ti “templji mogočne moči” Univerzalnega Zakona so njegovo edino ne-
beško zatočišče, kajti Samo-Volja podleže pred Voljo ENEGA. Ker je lah-
ko v boju med Voljo za Sebe v enem človeku in Voljo za Vse v drugem si-
lovitost Volje odločujoči dejavnik, mora nesebični prvak uporabiti pred-
nost Univerzalnega Zakona. Že sprejemanje takšnega zakona mora sloneti
na začetnem sprejemanju človeka in njegovega vesolja kot po izvoru in
usodi duhovnega, sicer postane njegov poziv po pomoči nelogičen.

Ker je duhovno razvitje zakon življenja, mora tisti, ki naj bi se uspešno
spopadel z Voljo za Jaz v drugem, sprejeti okrepitev svoje lastne osebne
Volje preko Volje ENEGA. Takšna okrepitev je lahko le odgovor na po-
vsem nesebično predanost s strani predanega.

Ker je vsako človeško delovanje sad človeške misli, mora biti uspešna do-
vršitev življenjskih bojev navsezadnje odvisna od človekovih vsakodnev-
nih miselnih oblik. V primeru pristno nesebičnega predanega lahko izklju-
čevalno razmišljanje, “le jaz živim nesebično življenje,” odpre le vrata Vo-
lje za Jaz. Človekovo željo po boljšem, bolj poduhovljenem svetu, v kate-
rem dobrodejno razvitje “moje” rasti ali “moje” kreposti predstavlja le
manjši vidik izpolnjenega zakona, mora hraniti nenehno osredotočanje na
univerzalnost. Ta vidik pridobi na pomembnosti kot prispevek k stalno
rastoči ljubezni za vse, ki naj lajša rast vseh, k tisti ezoterični skrivnosti, v
kateri človek postaja vse bolj in bolj to, kar v bistvu je.

Eksotericizem in religija sta omogočila, zaradi lagodnosti, s katero se prila-
gajata govorjenim in zapisanim besedam, brezštevilne veroizpovedi in ka-
tekizme ter brezštevilne obrede. Ali se ne bi morali ob tem spomniti na to,
da je TO, na kar se nanašajo te lahko izgovorljive formule, NEIZREK-
LJIVO? Pri pristopu do le-tega lahko pomagajo zvezki zapisanih simbolov,
toda REALNOST se lahko izrazi le v NESEBIČNEM ŽIVLJENJU, KI ZA-
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HTEVA VEČNO BUDNOST, zaradi množice, ki se ji zoperstavlja. To, o
čemer Teozofija govori kot o Črni Magiji, je izvajanje koristoljubnega po-
sla na številnih ravneh mišljenja in delovanja, vključno s pranjem možga-
nov preko vse bolj vsiljivega oglaševanja. Tisti, ki naj bi se obvaroval pred
temi vse bolj subtilnimi tehnikami, mora ohraniti zdrav duhovni um v
zdravem duhovnem telesu, stalno dostopnim za povečano vitalnost iz vi-
rov Univerzalne Duhovnosti.

Stalno rastoča zaskrbljenost v zvezi s pogoji življenja, v katerih se lahko
znajde človek, lahko postane usodna motnja. Svet, v katerem živimo, je le
en svet; gojiti in upoštevati pa moramo tisti svet, v katerega lahko vsto-
pimo le preko globin našega srca. Dokler človek ne sprejme “življenja” kot
ezoterično izkušnjo, ki se svita v njem, je njegova glavna obveza “ustvar-
janje notranjega sveta v tem zunanjem.” Duhovnosti ni mogoče kupovati
in prodajati kot milo! Vendar pa lahko že eno samo duhovno življenje
sproži iskro v drugih življenjih, ki vžgejo svetovni plamen prenove. Takš-
no iskro je zanetil Buda in ta plamen še ni ugasnil.

Po drugi strani pa so tisti, ki so predani Volji za Jaz, iz istega razloga stalno
zaposleni z načrtovanjem svoje lastne posebne kampanje za jaz, ki se ji
lahko upre le Božanski Zakon. Sprejemanje končne duhovne resnice po-
meni predanost Božanskemu Zakonu, ki nato od zahteva od tistega, ki ga
sprejema, nemo, vendar pa neovrgljivo izražanje Resnicoljubnega ŽIV-
LJENJA. “Ni na nas, da se sprašujemo zakaj. Na nas je le to, da DELU-
JEMO ... ne pa UMREMO!” Nesebično življenje je polnejše življenje ali
Univerzalnost, ki bo hranila žarek za vsako raso in vsako civilizacijo. ENO
je obstajalo pred vsako od teh. Istovetenje z ENIM pomeni nesebično,
brezčasno življenje, na katerega se vsak dan izliva sončni žarek Večnosti.
Čeprav je Buda živel, hodil in govoril med ljudmi, pa je njegovo duhovno
žarčenje zapisalo svoje sporočilo v človeška srca za neizmerljiv čas. Ali bo
tisti, ki si je od njega sposodil luč, dovolil, da njegov lastni plamen ugasne,
ali pa si bo drznil v tem svetu senc vžgati Svet Sijaja?
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Montague A. Machell

Artritis duše
Theosophia, zima 1964-65

Neka, skoraj neodkrita bolezen mnogih stremečih narav je to, kar bi lahko
imenovali “Smrtni Krči,” ki izhajajo iz pomanjkanja duhovne vadbe.

Nekateri od nas so navkljub naši izvorni in temeljni nesmrtnosti resnično
negovali prakso hoje po prostranih livadah Večnosti. Ljudje smo na sploš-
no tako prepojeni s prepričanjem, da Večno predstavlja neko tako straš-
ljivo, nenaseljeno notranjo deželo, da si le zanemarljiva manjšina drzne
podati onstran hrupnih, tlakovanih, prometnih avtocest Časa v iskanje
spokojnosti in dražesti Ravni Večnih Vrednot. Rezultat tega je, da vse pre-
mnogim od nas artritis duše, ki je posledica nasičenosti, malodane prepo-
veduje prečkanje več kot le najkrajših razdalj onstran obdajajočega nas
Tukaj in Sedaj. Kot ujetniki mest si delimo bolezni in neprilagojenosti na
splošno necelovito in izčrpavajoče okolje. In le nekateri od nas ne bi imeli
koristi, če bi morali “zamenjati morje.”

Tistim, ki so imeli privilegij stopiti v stik s filozofijo življenja, katere besede
“Večno Življenje” niso zgolj visoko doneč govor, se od časa do časa pripe-
tijo vznemirljive “slutnje” o drugačnih pokrajinah in širših obzorjih. Te
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lahko prevzamejo obliko čiste, opojne sape, podobne tisti z Nebeških
Otokov. S srčnim upanjem se lahko dotaknejo celo mračnih vsakdanjosti
ne-navdihnjenega obstoja, z namigom o neki neznani ekstazi, ki je v dose-
gu človeka - ne o lažni ekstazi čisto osebnostne strasti, ampak o preobra-
žujočem preblisku lepote, ki presega vsako osebno razpoloženje ali kapri-
co. Za neustrašno razsvetljenega iskalca to niso lažni preroki verovanja,
ampak pooblaščeni glasniki Realnosti. Z njimi človekove sanje o idealu
prevzamejo obliko - sanje, rojene iz njegovega nepodrejenega zavedanja o
Jazu, ki je vrojen v BREZČASNOSTI. Kajti, resnici na ljubo, “Nesmrtnost
v Času” ni protislovje izrazov, ampak bolj prepoznavanje tiste Oddaljene
Dežele, kjer se je rodil človekov Nesmrtni Duh in na katero se mora ugla-
siti življenje na zemlji.

To, kar moramo sprejeti in narediti za svoje, je spoznanje, da se človekova
duša inkarnira v Času z odgovornostjo, da preseže Čas. Vendar tako dolgo,
dokler človek sprejema to fizično telo z njegovimi svojstvi in okoljem kot
popolno vsoto Realnosti - tako dolgo, dokler človek omejuje svoje zakoni-
tosti na prizore in avtoceste Časa ter vidi znamenje za SLEPO ULICO na
točki, kjer se konča to zemeljsko življenje, tako dolgo bo žrtev artritisa du-
še. Kajti z “izogibanjem” področju ustvarjalnega duhovnega zdravja in či-
losti bo zgolj ostajal nerazumen!

Ko človek vzame v obzir vse te premisleke, naravno izkuša željo, da bi se
“povsem znebil” in “izpisal” iz družbe. Vendar pa to ni niti praktično niti
zaželeno. Spomniti se moramo, da inkarniranje v fizičnih nosilcih v svetu,
ki mu vlada Čas, ne predstavlja pomote Duhovnega Zakona. To je le del
Univerzalnega Vzorca. To seveda ne pomeni, da je to edini Vzorec. Ob-
stajajo brezštevilni Vzorci in Svetovi, ki smo jih (upajmo!) prerasli, in
brezštevilni Vzorci in Svetovi, do katerih moramo še zrasti. Ne glede na
našo ogromno zagledanost vase, mi nismo zadnja beseda v človeških
zmožnostih in niti ni ta svet najbolj vzvišen dosežek Duhovnega Arhitekta,
kakor nam pravijo starodavne in najgloblje resnice, ki so dostopne našim
največjim umom. To je le ena faza, en korak, v neskončno dostojanstve-
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nem Programu Duhovnega Razvoja, ki se razvija skozi dobe časa, množico
svetov in neštete Obhode in Rase.

Toda prva zahteva, da bi se sploh vključili v ta Program Rasti, je ta, da se
to, dokaj prvinsko, čeprav vzvišeno, vase zaverovano človeštvo, ki naselju-
je našo zemljo, trajno prepoji z zavedanjem žalostno neprimerne zamisli,
ki jo goji do lastne Duhovne usode. RAST Duhovnega Zavedanja mora
postati božanski virus - najbolj globoko ukoreninjena obsedenost človeka
na zemlji. Kajti naše človeštvo mora sedaj v sorazmerno kratkem časov-
nem urniku napredka (čeprav je Čas dejansko nematerialen) opraviti spra-
vo z osebno Nesmrtnostjo - ne pa šele potem, ko bo nastopil pogrebnik!
Mi smo, smo bili in vedno bomo Nesmrtna Bitja. In že samo zaradi du-
hovne prijaznosti, bi se morali obnašati v skladu s tem!

To v prvi vrsti pomeni prebuditev za dejstvo, da bajen bančni račun (po
plačilu davkov!), članstvo v podeželskem klubu, družbeni status in po-
membni stiki v glavnem mestu niso merilo človekove duhovne zrelosti; in
Duhovna Zrelost je, na drseči lestvici Nesmrtnosti, edina realnost, ki jo
lahko zahteva človek. Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer je namreč
tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.

Ko človek živi v času, vendar pod vplivom virusa Nesmrtnosti, zaznava, da
imata vsaka misel in vsako dejanje večen pomen, da lahko obarvata in za-
črtata brezštevilne prihodnje inkarnacije ter se dotakneta duhovnih usod
tisočih drugih življenj. Od nas se zato zahteva, da zapustimo tračnice Časa.
Vedno znova in znova je pred nami izziv hoje preko Elizejskih Poljan Du-
hovnega Zavedanja, čutenja nesmrtnega pomena in nesmrtne lepote v
drobnih žrtvovanjih Jazu, odkrivanja, da ni nikakršne potrebe po tem, da
bi bilo življenje vsakdanje ali nepomembno.

Dotik Duhovnega Jaza v vseh naših podvigih dvigne zemljo v Nebesa. Z
njegovo svetostjo spremenimo Življenje v sveti obred.
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Gladiatorski spopadi v starodavnem Rimu so simbol za mnoga mučeni-
štva na mnogih ravneh obstoja. Imperij vsakodnevnega življenja prinaša
agonije množicam častilcev v množici okoliščin. Kristjani so še vedno, me-
taforično rečeno, plen levov v psiholoških arenah, ki jih je izgradil imperij
Želje, norosti in hrepenenja po vse večji brutalnosti in prelivanju krvi.
Človeško življenje je Arena Izpolnitve, v kateri osebne ambicije in želje za-
vzemajo mesto divjih živali starodavnih cirkusov in uničujejo nezavarova-
nega in naivnega častilca Večne Resnice.

V današnji družbi se ponujajo tako številni ničvredni in neprimerni cilji,
da je vzvišeni cilj življenja v veliki meri spregledan. Vojne, velike in majh-
ne, lokalne in mednarodne, se odvijajo zaradi pridobitev, ki so zavajajoče
prehodni in nepomembni za vzvišen Namen življenja - duhovno izpol-
nitev. Da bi bile razmere še slabše, so nacionalni cilji in bogastva ljudi
daljnosežno uporabljeni za, in v mnogih primerih proizvajajo trenutno in
prihodnje klanje. Vojna je rezultat razdeljenega človeštva, ki ga človeštvo

Montague A. Machell

Arena izpolnitve
Theosophia, jesen 1971
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brani in opogumlja z zavračanjem stanja, ki bi jo lahko končalo - BRAT-
STVA.

In ali ni razdeljeno človeštvo širši izraz razdeljenega življenja posamezni-
ka, v katerem pohlepna in prehodna osebnost sproža vojne nadvlade nad
Nesmrtnim Jazom? Človekova duša, ki presega plemenske in nacionalne
spore, je Gospod Skladja, ki edini lahko združi vsa ljudstva v eno samo
nebeško zvezo Duhovne Izpolnitve. Religija, ki bi morala povezovati ljud-
stva, rase, plemena in narode v skupno poslanstvo božanske izpolnitve, je
odgovorna za najbolj uničujoče vojne in prelivanja krvi na svetu. Zakaj?
Zato, ker je Religija vedno znova in znova vztrajala pri najbolj pretiranih
razlikah v verovanju, obenem pa zanemarjala vse-objemajočo duhovno
istovetnost.

Z besedami “Ni Religije nad Resnico” Teozofija poudarja obsežno enost
končne duhovne resnice - brezkompromisno duhovno življenje. V areni
Izpolnitve človek ni postavljen zoper človeka; prej bi lahko rekli, da se
človek v svoji lastni osebnosti sooča z divjimi živalmi nebrzdane želje, se-
bičnosti in predsodkov. Vojna, ki naj bi končala Vojno, je dejansko božan-
ska preobrazba razdeljene osebnosti samega človeka v popolno spravo z
ENIM ŽIVLJENJEM - njegovim Duhovnim Virom. Noben svetovni mir
ne bo dosežen dokler ne bo v vsakem posameznem življenju vsakega po-
samezne entitete, ki nastanja ta svet, dosežen “Mir, ki Presega Razume-
vanje”! Tako oddaljen je dandanes Svetovni Mir - izpolnitev, ki jo je mo-
goče doseči le od znotraj, v enem srcu za drugim.

Ali ne ponuja to dejstvo nov pomen človekovi odgovornosti za svetovno
reformo? Ali ne zahteva duhovne obnove vašega in mojega življenja? Do
tiste mere, ko vzpostavljamo takšno obnovo, vstopamo v Areno Izpolnitve
in zahtevamo soočanje s tistimi neukročenimi željami, na katere smo pri-
kovani, a jim nismo podrejeni! Obračanje na Cezarja te nore osebnosti je
nesmiselno. Le Volja ENEGA lahko ponudi moč za podreditev tega so-
vražnika.
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Kot ljudem z občutkom za duhovno usodo je na nas, da sprejmemo to
strašljivo soočenje, da ponudimo vse, kar imamo in smo, za Resnico, ki jo
je potrebno deliti z vsemi. Ta Resnica ni osamljena, ni na novo avtorsko
zaščiten “ izem,” ampak gre za ponovno odkritje Univerzalne Resnice, ki
je vedno obstajala in vedno bo, žive skale, na kateri je izgrajeno vesolje -
sprejetje človekove vrojene božanskosti in enosti z vsem kar je - nepre-
cenljivega sada Univerzalnega Življenja. Naš potencial kot posameznikov
prebiva v univerzalnosti Resnice, ki jo utelešamo.

Takšno sprejemanje mora predstavljati zmagoslavje zornega kota, ki vidi
v majhnih in osebnih izkušnjah možnost neomejenega pomena - onstran
tukaj in sedaj, in ki sublimno presega prehodna veselja in žalosti te zemlje.
Človekova Duša lahko s tem sprejemanjem v svojem nesmrtnem sijaju
ponudi nadvlado nad današnjim in jutrišnjim brezštevilnih inkarnacij. V
leksikonu svojih religioznih zaobljub je Brezčasnost sprejeta stvarnost, ki
vsakemu dnevu daje mističen pomen. Ta pomen, pritegnjen iz neizmer-
ljive preteklosti, daje dostojanstvo in veličastje neskončni prihodnosti, h
kateri lahko določno prispeva današnji dan. Pred očmi razsvetljenega Is-
kalca je mogoče v tej Areni Izpolnitve sestavljeno zlo preteklih dob pre-
obraziti v zavestno rast Nesmrtnega Človeka.

Ali ni malo verjetno, da bi Univerzalni Zakon dovolil inkarnacijo na tej
zemlji entiteti, ki bi ji bil usojen neuspeh in poraz? Ali ne mora divja zver
v areni nazadnje postati deležna odrešitve s strani tistega JAZA, ki je žarek
sijaja iz Enega Vira? Če je rast navzgor namen celotnega življenja, ali ni
potem človek neoprostljivo oddaljen od Duhovnega Titana, za kar je bil
rojen, in bi moral biti, če naj bi zatrl zemeljske klavnice? Univerzalno
Bratstvo, znana podoba za ta neznani Mir, ki Presega Razumevanje, je
ključ do globoke skrivnosti, skrivnosti o ENEM v vsem, in VSEM V
ENEM: “Živi v Mojstru, kot NJEGOVEM žarku v tebi. Živi v tvojih so-
ljudeh kot oni živijo v NJEM.” (Glas Tišine.)
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V svojih različnih teozofskih spisih, še posebej v Ključu k teozofiji in Sporo-
čilih članom ameriške sekcije Teozofskega društva, si je H. P. Blavatsky pri-
zadevala vtisniti v ume teozofskih študentov pomembnost Etike. S tem je
le hodila po stopinjah predhodnikov, ki so vsi učili, preko navodil in z
vzgledom, evangelij Bratske Ljubezni, ki je temelj teozofske Etike. Jezus iz
Nazareta in Pavel iz Tarsa, Učitelja, ki ju krščanski svet globoko spoštuje,
sta poudarjala nujnost praktičnega vzgleda bratske ljubezni. “Ljubi bliž-
njega, kakor samega sebe,” je svetoval Jezus. In ko ga je eden od učencev
vprašal, na koga naj gleda kot na svojega soseda, je Jezus odgovoril: “Na
celotno človeštvo, celo na tiste, ki nam zavidajo ali se od nas razlikujejo po
verovanju.” Ljubite svoje sovražnike, jih je opominjal, “delajte dobro tis-
tim, ki vas sovražijo, blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molite za tis-
te, ki vas preganjajo in obrekujejo.” Ta zlata pravila je v svojem Pismu po-
navljal Pavel in v svojem vzvišenem nagovoru o ljubezni je goreč apostol
povedal naslednje: “Brez bratske ljubezni sem nič, pa čeprav bi moral raz-

James O’ Connell

Potreba po etiki
Theosophia, zima 1954-55
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deliti vse svoje bogastvo, da bi nahranil revne, in predati svoje telo, da ga
zažgejo.”

V drugem sporočilu ameriškim študentom Teozofije se nahajajo naslednje
besede, ki jih je H.P.B. prevedla iz pisem Mojstrov Modrosti: “Ni sreče za
tistega, ki stalno razmišlja o sebi in pozablja na druge. Vesolje stoka pod
težo takšnega delovanja (Karme), ki ga lahko odreši le Karma samo-žr-
tvovanja. ... Oh, ljudje zahoda, ki naj bi sedaj predstavljali Rešitelje človeš-
tva, ali boste postali, preden prizanesete življenju komarja, katerega pik vas
sedaj ogroža, pripadniki Božanske Modrosti ali resnični Teozofi? Če da,
potem ravnajte tako, kakor ravnajo inkarnirani Bogovi. Imejte se za nosil-
ce celotnega Človeštva, človeštva kot dela vas samih, in ravnajte v skladu s
tem.”

Citirane besede glasno poudarjajo pomembnost Etike - dejanj, ki temeljijo
na bratski ljubezni. Takšna dejanja so ključna nota Teozofije. Vsa teozof-
ska učenja so zapisana v etičnem ključu in jih je potrebno prebirati s pra-
vilnim razumevanjem tega ključa. Tajni Nauk je posvečen “vsem resnič-
nim Teozofom v vsaki deželi in vsaki rasi, kajti ti so ga želeli in za njih je
bil zapisan.” In resnični Teozofi so tisti, ki v svojih srcih ohranjajo svetel
plamen ognja bratske ljubezni in ki si prizadevajo izžarevati njegovo sve-
tlobo in toploto na svet okoli sebe, tako da lahko vsi ujamejo iskro in pri-
žgejo podobne plamene v svojih srcih. Nihče še ni in ne bo nikoli postal
resničen Teozof, ki ne ljubi soljudi, ne glede na njihovo raso, veroizpoved
ali druge pogoje, kajti takšna ljubezen je izpolnitev Zakona.

Pravijo, da je Teozofija za tiste, ki si jo želijo. To trditev je potrebno jemati
z rezervo. Naj bo tako ali drugače, iskrenega študenta Teozofije ne bo
skrbelo, kdo si želi Teozofije in kdo ne. Njegova skrb bo posvečena dajanju
praktičnega vzgleda njenega prvega temeljnega načela Univerzalnega
Bratstva in temu, da bodo njegova dejanja postala vredna zapisa v Knjigi
Življenja, kot dejanja tistega, ki je ljubil soljudi.
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Waldo A. Perez

Deček, ki je pozabil na Božič
Theosophia, november-december 1952

Majhna vasica Božičje se je ugnezdila v dolini, obdanimi z visokimi go-
rami. Svoje ime je dobila po vsakoletni ceremoniji, s katero so vaščani pri-
čakali začetek obdobja Božiča. Na določen večer se je pred županovo hišo
zbrala cela vas, in ko se je nad vrhom najvišje gore pojavila svetleča zvezda,
so začeli vaščani združeno ponavljati starodavno zaobljubo, da bodo v na-
slednjih tridesetih dnevih opustili vsa čutenja sebičnosti in ne-bratstva. Da
bi bogovi slišali zaobljubo, je bilo nujno, da je bila prisotna cela vas.

Peter je bil vaški pastir. Ker je bil sirota že od majhnih nog, so mu dodelili
to dolžnost, da bi mu pomagali zaslužiti za preživetje. Zaradi osamljenega
življenja, ki ga je bil prisiljen živeti, ko je z ovcami taval po gorskih dolinah,
je vedno z veseljem pričakoval ceremonijo.

Zaradi posebno suhe pomladi se je moral to leto odpraviti precej dlje od
običajnih pašnikov, da je našel dovolj sočne trave. Tako je odkril, da je
zvezda - tista, ki so jo z vasi videli le v obdobju Božiča - stalno na nebu, le
da jo je pred vasjo zakrivala gora. Na večer, ko je prišel do tega velikega od-
kritja, je seveda takoj povsem naravno pomislil na zaobljubo. Stoječ med
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svojimi spečimi ovcami je ponavljal starodavno zaobljubo, ki sta jo slišali
le spokojna gora in nepremična zvezda.

Po tem dogodku so vaščani začeli opažati Petrovo neobičajno prijazno ob-
našanje, njegovo pripravljenost pomagati, kadarkoli je bilo to mogoče, in
njegovo nepopustljivo dobro naravo. Seveda ljudje iz Božičja niso bili kaj
posebno drugačni od ljudi v katerem koli drugem kraju. Zdelo se je, da
svoja bratska čutenja hranijo za tistih svečanih trideset dni, ki so sledili
ceremoniji.

Peter ni nikomur povedal, kaj je videl. Tudi, če bi že imel kakšnega tesnega
prijatelja, ne bi niti pomislil na to, da bi mu zaupal svojo skrivnost. V svo-
jem srcu je nosil videnje božične zvezde, kako se iskri nad goro.

Končno se je začel približevati čas Božiča. Začele so se velike priprave in
napovedan je bil točen datum večera svečanega zbora. Čeprav je sneg pri-
gnal Petra in ovce z gora, je imel več dela kot kdajkoli. Nekatere ovce so
bile nemirne in bal se je, da bi jih lahko pokončala bolezen. Cele dneve in
noči je bedel nad njimi, dokler se niso, ko se je približal slavnostni večer,
umirile, Peter pa je utrujen zaspal.

Zbudil se je šele, ko mu je v obraz svetil s svetilko župan, obdan z obsojajo-
čimi pogledi vaških starešin.

“Peter,” je rekel župan, “očitno ta večer tebi ne pomeni veliko, vendar pa
je izredno pomemben za vse druge v vasi. Tisti, ki se danes zaobljubijo, bo-
do naslednje leto bolj povezani med seboj. Tvoja odsotnost te je ločila od
nas. Že dolgo je tega, ko bi kdo ne sodeloval pri čaščenju zvezde. Kazen za
ta zločin je, kakor dobro veš, pregnanstvo, kajti nek neposvečen član lahko
ogrozi bodočo blaginjo celotne vasi. Zakaj si to naredil?”

Peter se je za trenutek preplašil, toda tako kot se je pogosto zgodilo med le-
tom, ko so šle stvari narobe, mu je misel na zvezdo povrnila mir. Dvignil
je glavo in se spokojno zazrl v župana. “Toda, saj sem sprejel zaobljubo,”
je odvrnil. “Bilo je na pomlad. Nek večer sem odkril, da zvezda sveti tudi
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za goro, in takrat sem ponovil mojo zaobljubo in se je skušal vse odtlej dr-
žati.”

V hlevu je bilo mirno. Zdelo se je, da celo ovce, ki so jih prebudili glasovi,
vedo, da se dogaja nekaj pomembnega. Starešine so Petrove besede zmedle.
Ko so pomislili na to, kaj tiči v Petrovih besedah, so se počutili osramočene.
Župan se je obotavljal, razmišljajoč o Petrovi prijaznosti skozi celo preteklo
leto. Nato je stopil k dečku, ga prijateljsko objel prek ramen in stopil z njim
skozi vrata hleva. Pogledal je proti zvezdi in spregovoril z novo ponižnostjo:
“Tam zgoraj,” je rekel, “ni noči. Živo sonce nikoli ne preneha sijati. Le tu
se zdi, da senca naše zemlje prinaša večerno temo. Toda ta otrok nas je
spomnil na to, da za srce ne obstajajo letni časi.”
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Bistvena vrednost učenj Prastare Modrosti, Filozofije Življenja, počiva v
dejstvu, da jih je mogoče uporabiti v vsakodnevnem življenju in praktici-
rati kot način življenja.

Dandanašnji svet najbolj potrebuje Etiko - religiozno-filozofski sistem
mišljenja, utemeljen na najvišjem etičnem ravnanju.

Postali smo pogojeni od kriminala, neobčutljivi za nepravičnost, brezčutni
za izkoriščanje in navajeni na prelivanje krvi, preganjanje, vojna stanja,
uničevanje človeških življenj in korupcijo človeškega obnašanja.

Nobena od obstoječih institucij organizirane religije ni sposobna zausta-
viti toka tega moralnega padanja, in to predvsem zato, ker ni nobena spo-
sobna priskrbeti kakršnih koli trdnih znanstvenih temeljev glede potrebe
po etičnem ravnanju.

Ključna nota Teozofske Etike je samo-nadzor - sposobnost ravnati v skla-
du z najvišjimi nareki človekove vesti. V tem je večina od nas le učencev,
vendar učencev v znanosti življenja, ki potencialno vsebuje rešitev vseh
problemov človeške zavesti.

M. De L. Phillips

Krik iz teme
Theosophia, zima 1968-69
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Ko živimo v svetu velike zmede in negotovosti, ko se soočamo s ponavlja-
jočimi se problemi, tako v naših osebnih življenjih kot v življenju narodov,
bi morali razviti v sebi lastnosti naše zavesti, ki bi iz nas v določenem času
ustvarile centre ustvarjalne sile, kanale za dobro, utelešenja moči in dobre
volje do drugih.

Katere so nekatere od teh lastnosti?

Katera so nekatera od stanj uma in srca, ki bi jih morali vzgajati, da bi
rastla naša notranja veličina?

Ena od najbolj pomembnih je prebujanje univerzalnega pogleda na življe-
nje, skupaj z širokim sočutjem in vse-objemajočim razumevanjem, vključ-
no s tistim do vseh ljudstev na zemlji, na kateri živimo.

Razširimo naš Pogled! Odprimo naše Obzorje! Ne dovolimo, da bi naše
ume vsrkala rutina vsakodnevnega življenja!

Poleg vsakdanjih skrbi, osebnih dolžnosti do družinskega življenja, profe-
sionalnih interesov, obstaja še večje življenje sveta, ki se ga ne dotika ne-
čistost večine človeških poslov.

Poskušajmo od časa do časa vstopiti v večje življenje! To je edini način, na
katerega lahko nekako ponovno napolnimo naše duhovne baterije in po-
novno izgradimo naš pogosto omahujoč pogum v srečevanju z mnogimi
težavami v osebnem življenju.

Morali bi opraviti določen napor, da si vzamemo čas za razmislek, premis-
lek in premlevanje o velikih Univerzalnih Idejah - Globalnem Bratstvu,
Vedno-Prisotnem Življenju od atomov do zvezd, brezmejnosti prihod-
nosti, neizkoriščenih virih človeškega uma in srca.

Morali bi vizualizirati sami sebe kot potencialno bogu-podobno bitje, ki
skuša razviti in izraziti svoje vrojene božanske zmožnosti, znanje in moč.
Naši rezultati bodo v skladu z močjo našega duhovnega ideala in silovi-
tostjo naše notranje Vizije.
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Morali bi se družiti s prostorom: pojdite ven in poglejte gore, morje, polja;
stopite v noč in vaše oči in umi naj se sprehajajo po brezmejnosti zvezd-
nega neba; razmišljajte o sebi kot o povezanem delu Vsega, s prostorom in
neskončnostjo znotraj in zunaj. Ko se vaša zavest širi, morda ne boste več
zadovoljni s čustvenimi izlivi množice in boste terjali našo dediščino us-
tvarjalnega mišljenja. Poleg tega boste s tem, ko boste zavrnili sodelovanje
v prevladujočih histerijah, političnih, družbenih in religioznih, ohranili
svoje življenjske vire.

Namesto tega boste vzgajali držo umirjenosti, tišine in spokojnosti. Obi-
čajna čustva se gibljejo na površini, kot valovi na viharnem morju. Pod
njimi ležijo globine človeške duše, kjer prebiva vaš dejanski jaz. Vse, kar je
v človeškem življenju vredno, izhaja iz teh brezdanjih globin in se poraja
iz njihove tišine.

Velika žalost in tragedija sta tihi; nepričakovana osamljenost je tiha; glo-
boka žalost človeškega srca je tudi tiha; vzvišene misli, prebliski navdiha se
rodijo v tišini; da, celo velika in trajna ljubezen je redkobesedna!

Za tistega čistega srca je vsaka izkušnja okno, odprto na širna polja Bo-
žanskega, na polja, po katerih veje Veter Duha in se koplje v žareči sončni
svetlobi.

Naj naše Geslo postane prijaznost - stalna prijaznost in razumevanje. Po-
skusimo tudi odpuščati. Zameriti je lahko; odpuščanje pomeni moč; od
človek zahteva, da jo prakticira. Negujmo neustrašnost, pogum, pravič-
nost, tako v drobnih kot velikih stvareh, vključno s pravičnostjo do samega
sebe in sprejemanjem, z ravnodušnostjo, tega, kar je prijetno, in tega, kar
je težko prenesti. Vedite: oboje bo prešlo! Ker nas trde svari naučijo več
trajnih lekcij, lahko razvijemo držo hvaležnega sprejemanja vsega, kar
pride na našo pot. Poskusimo narediti vse, da bi shajali z drugimi. To je
mogoče opraviti na lažji in bolj dostojanstven način, če gledamo na druge
kot na delce Enega Univerzalnega Življenja. Vedeti bi morali tudi to, da je
to, kar vidimo v drugih, prav pogosto tisto, kar drugi vidijo v nas. Mi smo
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eni drugim ogledala. Čeprav se na zunaj razlikujemo, pa vsi pripadamo isti
temeljni zavesti - zavesti Enega Univerzalnega Jaza. S tega zornega kota so
ljudje zgolj atomi-življenja širnega evolucijskega toka, ki valuje iz dobe v
dobo.

Predvsem pa se zavzemajmo za Načela in ne za osebnosti! Slednje so le
svetlikajoči se valovi na oceanu življenja, medtem ko so prva globoki toko-
vi samega življenja, ki nas nosijo proti oddaljenim ciljem.

Če želimo notranje rasti in postati plemenitejši in močnejši, bomo nujno
na preizkušnji. Ni druge poti. Življenje je niz prebuditev, in vsaka prebudi-
tev je kot rojstvo v širše področje življenja. Vsako rojstvo prinaša ostro bo-
lečino; zato je rast pogosto boleča. Buba nižjega, osebnostnega jaza, se mo-
ra razpočiti, preden lahko iz nje vznikne metulj - ponovno rojena Duša -
in se vzpne v brezmejno svobodo neba.
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Emily R. Plummer

Akcija in reakcija
Theosophia, november-december 1945

Red je Univerzalni Zakon. Zato povezujeta vsa objavljanja, oblikovanja in
delovanja, od najvišje duhovne ravni do najnižje fizične, neprekinjeni
“Kozmična vitalnost in inteligenca.” Ker smo deli Kozmične Celote (tega
univerzalnega Bivanja) in zato pod vplivom istega zakona reda, bi morali
to nenehno potrjevati v vsaki naši misli in dejanju ter se tudi zavedati, da
vsakokrat, ko kršimo naravne zakone, povzročamo težave, bolečino in ža-
lost nam samim, dokler se ne naučimo skladno prilagajati naših misli in
dejanj temu univerzalnemu zakonu reda. Potem napredujemo po poti, ki
nas edina vodi stalno naprej in navzgor proti naši usojeni božanskosti. Če
zakon in red ne bi delovala od najvišjega do najnižjega kraljestva življenja,
ali ne bi potem prišlo do popolnega uničenja vseh stvari?

Pomislite na našo Mati Zemljo in na vse njene sestrske planete v sončnem
sistemu, na vsakega s svojo lastno orbito in krožečega okoli lastne osi skozi
milijone let pod vodstvom Očeta Sonca, ki vsem njihovim prebivalcem na
evolucijskem vzponu tako podarja zime in poletja, pomladi in jeseni, noči
in dneve, čase delovanja in počitka.
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Ali bi lahko obstajali planeti in sonca brez zakonov, ki vladajo in nadzirajo
njihova gibanja? Ali si lahko predstavljamo, da v kraljestvih Narave, od tis-
tega pod mineralnim pa tja do človeka in duhovnih kraljestev, ne bi obsta-
jala zakon in red? Če v vesolju ne življenju ne bi vladali nobeni zakoni, kaj
bi preprečevalo zvezdam in planetom, da ne bi prišlo do trkov in medse-
bojnega uničenja, skupaj z vsemi njihovimi prebivalci? Tudi sonce bi lah-
ko eksplodiralo ali zdrsnilo s svoje določene poti, namesto da sončnemu
sistemu dobavlja potrebno svetlobo, toploto in življenjske energije. Ali si
lahko predstavljamo, da za vsem tem ne deluje nek vzvišeni Vzrok in Gla-
va vseh stvari, ki upravlja vse stvari preko zakona in reda?

Če poskušamo to izraziti bolj jedrnato, potem lahko rečemo, da vesolje de-
luje v popolnem matematičnem redu preko različnih stopenj vibracij in v
kozmičnih delovanjih od najvišjega do najnižjega kraljestva Narave. Ven-
dar pa se nižji razredi življenja, vključno s človeškim kraljestvom, le medlo
zavedajo teh zakonov življenja: še posebej človeštvo, zaradi sebičnosti in
napačno vodene moči volje. Zaradi kemičnih sprememb v naših telesih
med nami besnijo različne bolezni, ki se pogosto odražajo v norosti preko
razdraženosti, zavajanja, krutosti, nebratskih navad, od otroštva do odras-
losti. Tudi naša nagnjenja do hrane in pijače daleč presegajo to, kar je po-
trebno za naš obstoj in zdravje. Ker živali v svojem naravnem okolju živijo
in se hranijo preprosto ter uživajo svež zrak, so skoraj brez kakršnih koli
bolezni. Tako smo, dokler se ne naučimo zakonov narave in jih ne začne-
mo uporabljati z razumevanjem in spoštovanjem, deležni vseh mogočih
nesreč.

Če bi v našem vsakdanjem življenju prepoznavali, da je od atoma do ve-
solja vse urejeno s pomočjo zakona in reda, ali z drugimi besedami, Uni-
verzalne Harmonije, in da, ko prekršimo že najmanjši zakon, do v določe-
nem času privede do pravičnega povračila, potem ne bi živeli v takšnem
kaotičnem svetu.
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Zato začnimo preučevati dvojnost človeka: naš najvišji, nesebični, povzdi-
gujoči Jaz, in nižji, sebični, navzdol usmerjeni jaz. Mi vsi gotovo vemo, da
akcije povzročijo reakcije, katerih rezultati so včasih škodljivi in včasih do-
brodejni. To je tisto, kar vnaša v naša vsakdanja življenja tako-imenovano
dobro in zlo, ne le za nas same, ampak tudi za druge, kajti dejanja poma-
gajo ali škodijo storilcu, kakor tudi drugim, na katere vplivajo. Lahko pos-
pešujejo ali zavirajo evolucijo odgovornega, njihov vpliv pa se širi do obli-
kovanja karmičnih vezi, ki nas vežejo na druge in ki jih bo potrebno izčr-
pati v prihodnjih rojstvih.

Navada je tok delovanja ali ravnanja; z drugimi besedami, ponavljajoča se
dejanja v določenem času privedejo do stanja, v katerem dejanje postane
spontano. Zato nas navade vodijo navzgor ali navzdol. Dobre, neosebne
navade mišljenja, ki jih oblikuje nesebični, vzvišeni ideali, ne le za nas sa-
me, ampak za celotno človeštvo, nas peljejo naprej po evoluciji proti naši
duhovni usodi. Zle navade pa, če jih ne razbijemo in popolnoma nadvla-
damo, sčasoma prav tako pridobijo na moči in ne le oslabijo žrtev, ampak
postanejo spontan niz dejanj in vztrajajo še skozi nadaljnja življenja, do-
kler jih ne presežemo.

“Sej misel, pa boš žel dejanje; sej dejanje, pa boš žel navado, sej navado, pa
boš žel značaj, sej značaj, pa boš žel usodo.”

Našo mrežo usode pletemo sami; najprej z mislijo, nato z delovanjem. To
resnico je v “Golden Precepts of Esotericism” (Zlatih pravilih ezoterici-
zma) lepo izrazil pokojni G. De Purucker: “Višje, ko se vzpneš na evolu-
cijski poti, bolj pazljiv moraš biti; zato bi moral zelo paziti, kako misliš in
čutiš ter kako deluješ. Vsaj do določene mere si se naučil, kako uporabiti
svojo Voljo in kakšen bo njen rezultat. Zato te bo imela Narava za odgo-
vornega. Ker zakon vesolja obstaja, se ti ali vzpenjaš ali padaš z vsako mis-
lijo in z vsakim dejanjem. V vsakem trenutku človeškega obstoja stojiš na
začetku dveh poti - desne ali leve.”
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Stalno moramo imeti na umu, da je nadvlada OSEBNEGA jaza pot rasti.
In ker sta pred nami stalno dve poti, od rojstva do smrti, iz življenja v živ-
ljenje, nas stalno usklajanje misli in dejanj z zakonom reda, vodi po poti
napredka, dokler ne postanemo Mojstri naše usode na poti v končno Bo-
žanskost.
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Kakšno težavo ima danes svet? To so obupne želje ljudi, da bi drugi sprejeli
njihove poglede. In to je bila težava zahoda vse od padca poganstva, kar je
bil škandal krščanske Cerkve - in to pravim z vsem spoštovanjem do tistih
plemenitih src, ki so živela v in osvetljevala to Cerkev s svojimi življenji.
Velika napaka ljudi od časa padca Rima v vseh evropskih deželah, in na teh
dveh naših celinah, je bil obupen trud ljudi, da bi druge prisilili v to, da bi
razmišljali kot oni - v religiji, v politiki, v družbi, v vseh mogočih stvareh.
To je tisto, kar je prižigalo grmade mučenikov. To je tisto, kar je ustvarilo
morijo, plenilske tolpe za pobijanje drugih ljudi. To je tisto, kar je ustvarilo
in podpisalo sporazume in jih vsililo narodom. To je tisto, kar nam po-
vzroča težave danes. Vidite jih povsod. Vidite jih celo v mirnih deželah.
Vidite jih v naših medsebojnih družbenih odnosih. Zahodni moški in žen-
ske se ne zdijo srečni, če si ne prizadevajo, bolj ali manj uspešno, da bi vsili-
li svojo voljo drugim - svoje misli, svoje ideje o tem, kaj je pravilno, način,
na katerega naj bi tekle stvari v svetu, način, na katerega bi bilo potrebno
opraviti stvari, in še posebej to, v kaj bi morali verjeti in kaj čutiti drugi

Gottfried de Purucker

Težava sveta in nje zdravilo
Theosophia, zima 1968-69
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ljudje. In ko ugotovite, kako zelo mi ljudje cenimo svetišče našega lastnega
srca, svobodo naših lastnih življenj in našo pravico do svobodnega mišlje-
nja, lahko vidite, kako tragične so vedno posledice.

Zakaj sem videl ta isti zal tok teči celo skozi ume teozofov, za katere se zdi,
da mislijo, da so drugi teozofi na povsem napačni poti, zato ker ne spreje-
majo njihovih mnenj. Teozofsko to pomeni preprosto ponavljanje iste sta-
re zle želje, da bi prisilili drugega, da misli tako kot vi.

Vendar pa, najsi se še tako trudite, v tem ne boste mogli v celoti uspeti.
Ljudi lahko ubijete, vklenete lahko njihova telesa, oskrunite in popačite
lahko njihove ume in njihova srca. Vendar pa ne morete vkleniti človeške
duše. Osvobodila se bo. In nato se ista stara tragedija znova ponavlja. Ta
stvar je patetična; in njena patetičnost ne počiva toliko v velikem človeš-
kem trpljenju, ki ga za človeštvo predstavlja neizmerna izguba zatrtih za-
kladov in razočaranja v srcih in umih drugih. Pomislite! Kaj je lepše za člo-
veka kot preučevanje uma njegovega prijatelja ali tovariša, potegniti na
plano, kar je tam, videti, kako to raste, videti razvijanje zakladov mišljenja?
To je produktivno. Drugo destruktivno. Prvo bogati zaklade človeškega
mišljenja in čutenja; prinaša prijaznost, mir in nežnost v človeške medse-
bojne odnose. Drugo prinaša sovraštvo, sumničenje, kipečo zamero in
spodbudo, da bi odvrgli suženjstvo vsiljenih verovanj ali idej ali oblik.

In ali veste, zakaj se vse to dogaja? Preprosto zato, ker večino ljudi ne nav-
dihuje duša. Ne mislim to, da nimajo duš, ampak da njihove duše niso
dejavne, da ne delujejo, niso produktivne. Spijo. In tako moški in ženske
povečini živijo kot človeške živali; dejansko še slabše; kajti živali bolj ali
manj vlada instinkt, ki ohranja neko mero spoštovanja do drugih živali;
ljudje pa imajo načrtovalske in pretkane ume, in ko so ti načrtovalski in
pretkani umi oskrbljeni z razumom, imamo tiranijo - religiozno, družbe-
no, politično, kakršne koli vrste. Imamo, pravim, tiranijo: poskus manjši-
ne, ali poskus, da bi manjšini, ali poskus enega, da bi mnogim, ali poskus
mnogih, da bi enemu, vsilili ideje in način ravnanja, ki se mu morajo drugi
podrediti - in temu pravimo “zahodnjaška svoboda”!
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Svoboda! Eden od najbolj blagoslovljenih nebeških darov in tisti, ki smo
ga zahodnjaki najbolj sramotno zlorabili, ker smo menili, da pridobitev
svobode pomeni, da drugi ljudje sprejmejo naša prepričanja, da prisilimo
druge ljudi, da sprejmejo naše institucije in naše načine opravljanja stvari.
In rezultat: uničenje milijonov cvetočih človeških duš, ki bi sicer bogato
obrodile, plemenito prispevale svoj prispevek k obogatitvi našega skup-
nega človeškega zaklada.

Ali so te moje ideje revolucionarne? Nikoli. Kajti to bi pomenilo le to, da
poskušam ponavljati moralne zločine, o katerih govorim, da poskušam
vsiliti moje poglede drugim. Ali so evolucijske? Da! Ko naslavljate človeška
srca in ume se vedno spomnite na to, da ne morejo biti nikoli dokončno
srečni ali dati od sebe najboljše ali dovoliti, da dajo najboljše od sebe nji-
hovi soljudje, če se med samo spopadajo. To ni nikoli uspelo. In nikoli ne
bo. To je v nasprotju z zakoni človeške narave. To je v nasprotju z zakoni
psihologije, tako višje kot nižje. Človekova dolžnost je, da uboga zakone
svoje dežele. Ne glede na to, za katero deželo gre, ne glede na to, kakšni
zakone lahko ta ima, tako dolgo kot živi v njej, bi moral biti podložen tem
zakonom. Vendar pa naj bo s svojim lastnim življenjem primer z dušo
navdahnjenega človeka; in če umre kot mučenik zaradi pravične stvari, bo
svet slišal za njegov primer in bo, tako kot pravi stari krščanski pregovor,
“Seme Cerkve;” kajti zanimivo dejstvo v človeški psihološki misli je, da je
človek seme propagande, celo če umre zaradi nepomembne stvari.

Največja modrost v človeškem življenju, predana s strani Mojstrov Mo-
drosti, je sočutje do duš ljudi in ustvarjanje iz lastnega življenja primer te-
ga, o čemer pridigate: pravičnosti, bratske ljubezni, sočutja, milosti, usluž-
nosti, vzdržnosti, da bi opravili kakršno koli nepravično dejanje do kogar
koli. Vašemu primeru bodo sledili drugi, kajti stali boste kot svetilnik luči
v temni noči.

Najbolj zanimiva stvar v človeškem druženju, v človeških odnosih, v vsa-
kodnevnem dajanju in prejemanju, je prinašanje na plano to, kar ima v
sebi drugi človek, kar hoče pokazati, kar hoče izraziti. To je očarljivo; in
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najhitrejši način, da to ubijemo, da ustavimo njegovo rast, je ta, da mu
vsilite vaše ideje. Kajti takrat ubijete nekaj čudovito lepega; uničite najbolj
plemenito stvar v človeškem življenju, namesto da bi sočutno prispevali k
njegovemu cvetenju. To pa je zločin. Nasprotno pa, če lahko potegnete na
plano to, kar je v človekovi duši, lahko obogatite tako njega kot sebe. In to
je bistvo resničnega vodenja. To pomeni voditi srca ljudi; izvleči iz drugih
najbolje, tako da oni sami začnejo ljubiti lepoto, ki se je razvila na ta način,
in postanejo prežeti z navdušenjem. Vsiljevati drugim svoje ideje je tiranija.

Živimo pod vladavino sile; povsod je prisotna nasilna represija. In vi veste
kaj to pomeni v mehaniki. Na podoben način deluje teptanje stremljenj
človeške duše, potiskanje navzdol tega, kar se mora nekega dne izraziti,
pomeni ustvarjanje eksplozij. Ali se lahko čudite, da so nas največji ljudje,
ki so kdaj koli živeli, učili, da sta pot do miru, sreče, rasti, blagostanja, bo-
gastva in vseh dobrih stvari v življenju, Ljubezen in Pravičnost? Ljubezen
do duš ljudi, sočutje do duš ljudi; ne narediti drugim tega, kar ne želite, da
bi drugi naredili vam - ta nikalna oblika je najbolj modra. Narediti drugim
to, kar bi radi, da drugi naredijo vam - ‘reševanje človeških duš’ - je pravi-
lo, ki dopušča zlorabo nevednosti in fanatizma.

Obravnavajte druge - če želite, da postavimo v trdilno obliko - obravna-
vajte druge tako kot želite, da bi oni obravnavali vas, in videli boste po-
stopno rast njihovih in vaših idealov. Človek, ki ravna tako, je z dušo nav-
dahnjen človek: tisti, v katerem prevladujejo lastnosti duše; ki ljubi zato,
ker je ljubezen lepa; tisti, ki z bogatenjem življenja svojih tovarišev, bogati
svoje lastno življenje; tisti, ki obravnava druge velikodušno in jim prvim
ponuja priložnost. To ni le viteško, ampak krepi človekovo lastno moč in
čvrstost, saj nenehno izpolnjevanje tega zahteva moč volje. To je proces
rastočega navdihovanja samega sebe z dušo. Največji ljudje v svetu so bili
v tem smislu najbolj navdahnjeni z dušo. To so tisti, katerih srca so bila
najbolj polna ljubezni, katerih umi so bili najbolj ostri, najbolj hitri, trdni.
To so tisti, ki niso hoteli vsiljevati svoje volje drugim, ampak so razvijali
lepoto v dušah drugih.
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Zato bi, po moji presoji, če bi moški in ženske sledili temu preprostemu
pravilu in prenehali vsiljevati svoje poglede drugim ljudem, izginilo devet-
indevetdeset odstotkov svetovne bede, trpljenja, prelivanja krvi, kriminala;
kajti to pravilo se pretaka skozi vse človeške odnose.
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Ena od najbolj zanimivih stvari v človekovem ustroju je to, kar imenujemo
zavest, in zanimivo protislovje je, da prav o zavesti vemo najmanj. Vsi go-
vorijo o njej; vsi pravijo zavest, zavest, zavest; a ko človeka vprašaš: Kaj
misliš s to besedo, se začne obotavljati in jecljati. Ali naj rečemo, da je to
pozornost? Da, to je ena izmed funkcij zavesti. Edina stvar, ki jo lahko
rečemo, je ta, da vsi vedo, da obstaja.

Ni je potrebno opisovati. Kajti takoj, ko jo poskušate opredeliti, se zaple-
tete v besede in lahko dejansko izgubite vso intuicijo, vso čutenje, kaj de-
jansko je. Vaša zavest se nekako giblje iz vaše osrednje zavesti v nizko, maj-
hno zavest besed. Vsi poznamo ljudi, ki se zapletajo v razlage in nato po-
zabljajo, o čem govorijo, tako se njihova zavest preprosto ne prilagodi po-
drobnostim in besedam. In tako pozabijo na glavno stvar.

Človeška zavest je enotna in celostna, kar pomeni, da v človekovem ustro-
ju ne obstajajo dve, tri ali več vrst zavesti. Ta enotna zavest je tista, ki priha-
ja navzdol v naše možganske ume ali v našo običajno zavest iz našega du-
ha, iz božanskega jedra, v katerem prebiva polna resnica. To naše človeško
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Človeška zavest
Izvleček iz Wind of Spirit
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jedro ne more v polnosti prenašati tega nebeškega obiskovalca, kajti ta naš
človeški del je prekrit z oblaki, je težak in obdan z ovoji nižje zavesti. Naše
misli, čutenja in čustva se dvigujejo okoli nas kot nevihtni oblak pod son-
cem. Toda za oblakom je sončna svetloba. Enako je z zavestjo.

Teozofski vidci, ki so pripadali različnim religijam in filozofijam, so zaradi
potrebe po primernem razumevanju razvrstili človeško zavest v štiri razre-
de: Jagrat, stanje budnosti, Swapna, stanje sna, Sushupti, sen brez kakršnih
koli sanj, stanje smrti za večino ljudi, in Turiya, stanje božanskosti, o ka-
terem so nam pripovedovali ljudje-bogovi, veliki vidci in modreci, ker so
ga do določene mere izkušali.

Vsa so le ena zavest. Jagrat je stanje, v katerem se sedaj nahajamo vsi mi -
razen če morda med poslušalci kdo ne spi, in če spi, potem se nahaja v sta-
nju Swapna, stanju sna, v katerem bolj ali manj sanja. Včasih ljudje na pol
sanjajo tudi, ko so v Jagrat stanju. To imenujemo sanjarjenje. Ne mislim
na ustvarjalno sanjanje mišljenja; v mislih imam leno sanjanje, med kate-
rim mišljenje blodi. To je stanje Swapna v stanju Jagrat. Naslednje je stanje
Sushupti, kakor mu pravimo, v katerem je sen brez sanj. To je stanje večine
človeških duš po smrti: popolna, sladka zavest brez sanj, v kateri je tisoče
dni kot en sam dan, in za katero čas ne obstaja, a ne zato, ker v teh nižjih
kraljestvih življenja, kjer ga merimo z urami in gibanji nebesnih teles, za-
vesti ne bi bilo. Zavest ni v stanju časa. Nato imamo še najvišjo od te iste
enotne zavesti, izvor naše zavesti, stanje Turiya. Budisti ga imenujejo nir-
vana, hindujci Mukti ali Moksha. Tudi mi uporabljamo te izraze, ker so
tako določno opisni. To je čista zavest človekovega duha, žarek ali iskra
božanskosti.

Iz teh dejstev lahko potegnemo naslednji sklep, moralo. Vsi mi imamo to
eno stanje zavesti, ki se za večino od nas objavlja v teh treh okvirih: fizični
budnosti, snu z sanjanjem in snu brez sanjanja ali v stanju smrti za večino
ljudi, dokler so utelešeni. Ali veste, kaj to pomeni? To pomeni, da ljudje
nismo pozorni na to, kaj je v nas in kaj lahko naredimo. Obstaja ključ do
skrivnosti iniciacije. Prvo se naučite biti polno budni, ko ste v stanju
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Jagrat, v kakršnem smo sedaj, kar je fizična prebuditev. Naučite se biti
polno budni. Nato se naučite prenesti to stanje samo-zavesti v sen, tako da
se boste zavedali samega sebe, ko spite, enako kot ste, ali mislite, da ste, ko
ste budni. Tretjič, in najvišje, naučite se biti samo-zavestno budni po smrti.
Kajti ena zavest deluje skozi vsa ta tri stanja in vsak od nas jo ima; in vsak
od nas se podreja tem trem nižjim pogojem ali stanjem te enotne zavesti.

Pomislite na to, kaj to pomeni za naše bodoče evolucijsko napredovanje.
Zakaj ne bi začeli že sedaj? Spominjam se zgodbe, ki jo je pripovedovala
ustanoviteljica teozofskega društva, H. P. Blavatsky. Nekega dne je prišel k
njej nek njen učenec in rekel, “HPB, veš, strašno sem utrujen; cel dan sem
delal.”

“Žal mi je,” je odgovorila HPB, “najbolje bo, če greš počivat. Mimogrede,
ali spiš, ko spiš, resnično spiš? No, potem ti gre bolje kot meni. Jaz med
spanjem delam.”

Dosegla je točko, ko je lahko ohranila zavest v samo-zavestni pozornosti,
medtem ko so drugi ljudje spali; z drugimi besedami, lahko je bila samo-
zavestno pozorna, medtem ko je večina ljudi spala.

Tretja stopnja je, kot sem rekel, biti samo-zavestno pozoren po smrti. Ko
dosežete to, potem je naslednje stanje boga-človeka ali ljudi-bogov, ki jih
človeška rasa pozna kot Bude in Kriste, ljudi kot so Shankaracharya,
Tsong-kha-pa in Apolonij. Ko dosežete to stanje, ste zavestni ves čas, v
budnosti, snu, po smrti in dokler se ne vrnete, kajti takrat najdete samega
sebe.

Ali se niste nikoli vprašali, zakaj se po snu brez sanj ali snu z sanjami pre-
budite kot isti človek? To je tako splošno in tako običajno vprašanje, da
uide pozornosti povprečnega človeka in kaže na to, da niste polno pozorni,
polno budni. Toda genij to vidi in ve, da je ta splošen pojav točno tisti, ki
ga znanost ni nikoli pojasnila, pa čeprav je razlaga stalno v našem dosegu.
Vračamo se zato, ker nismo nikoli odšli. Znova postanemo naš samo-za-
vestni jaz, ker nismo bili nikoli nič drugega. Zavest je kontinuiteta. Nismo
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se učili, da bi bili samo-zavestno budni v snu, samo-zavestno budni, ko
umremo. Toda to moč imamo. Na vas je, da si jo zaželite.

Spomnite se, da je Pitagora imenoval tiste, ki prespijo to življenje in smrt,
živi mrtveci. Kako dolgo bo to veljalo tudi za vas?
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Ozračje je mirno, čas obvisel kot da bi narava zadrževala dih. Videti ni no-
bene barve, niti ni teme. Svetloba je siva praznina med temo in svetlobo.
Vonj je jedek vonj po rojstvu, kajti to je trenutek, v katerem se nahajamo.
To je zora, zora novega dne.

V trenutku preden sonce spodbudi svet k delovanju, smo sposobni ujeti
vpogled v brezčasni svet tistih, ki so predrli tančico maye. V tem trenutku,
ko ni ne svetlobe ne teme, ne dneva ne noči, se lahko za trenutek zazremo
v brezoblični svet duhovne realnosti.

Um, vedno raziskujoč, vedno zaposlen, ki nenehno izloča, etiketira, raz-
vršča in izbira, ni sposoben prilepiti etikete tako bežnemu trenutku kot je
ta; naš višji jaz je za trenutek osvobojen okovov uma; tistega uma, ki se
nenehno bori, da bi ohranil realnost, ki obstaja le zaradi delovanja uma
samega. V tem trenutku nastopi preblisk resnične svetlobe, nezaznavne za
fizično oko, tista prva luč resničnega znanja, znanja o nerazpoznavnem za
nižji um.

Shelly von Strunkel

Ob zori
Theosophia, jesen 1977
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Ta zora za nižji jaz neopredeljive realnosti je prvi korak do izkušanja velike
Realnosti življenja. Jaz je v tem trenutku osvobojen in se lahko neposredno
sooči s svojo lastno božanskostjo. Jaz vidi svojo lastno moč in potencial, da
se ponovno združi s svojim lastnim božanskim veličastjem. Ko preide mi-
nuta, sončni žarki predrejo trenutek in oznanijo nov dan posvetnih skrbi
in lekcij.

Vendar pa gre človek skozi ta dan z novim poznavanjem svojega notra-
njega jaza. Sončni vzhod je prinesel s seboj zelo realno zoro zavedanja. Um
ne more več v celoti vladati, ko je zavest enkrat prodrla skozi tančico maye.
Ta prvi žarek razsvetlitve sicer ni mogoče priklicati nazaj, tako kot to ni
mogoče prvega žarka vzhajajočega sonca. Toda, ko smo enkrat uzrli to po-
sebno zoro, nobena zora ne bo več ista. Zavedanje je trajni del vsakega jaza.
Zora nastopi in hitro mine. Mi moramo živeti v veliko večjem številu mi-
nut kot le tistih nekaj, ki tvorijo zoro. Zavedanje, ki ga je prinesla ta zora,
je mogoče ponesti skozi celoten dan. Poznavanje Realnosti in utvarne na.
rave sveta, ki ga vidijo oči, lahko vsaka zavest ohrani kot realnost, ki pre-
haja iz trenutka v trenutek. Um bo še nadalje deloval v svetu, jaz pa bo
stalno nosil s seboj isto čisto zavedanje, isto prodorno gotovost o dejan-
skem Viru, resnični Realnosti.

Na ta način lahko vsak od nas živi trajno zoro, prebiva v stalno rastoči pri-
sotnosti stalno bleščeče svetlobe.
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Teozofija nas uči, da sta edini trajen in možen temelj resnično srečnega
življenja in duhovne evolucije: ljubezen in sočutje. To je bil nauk vseh veli-
kih modrecev, iniciatov in velikih filozofov. Oni in Modrost-Religija, Teo-
zofija, ponujajo osnovo, kajti to je temelj, na katerem počiva celotno ve-
solje; ta uteleša kozmične sile, ki se zlivajo v eno, povezuje magnetizem na
notranjih in zunanjih ravneh (ljubezen!) in podpira nenehno obnovo ter
ponuja - O blažena misel! - vedno nove priložnosti in možnosti (sočutje!)
v vseh obdobjih življenja. “Ljubezen je cement vesolja.” Posledično imamo
pri presojanju naše lastne drže in tiste naših tovarišev za merilo objavljanje
teh sil. Ko srečamo brata teozofa, ki v svoji drži le-te izžareva, vemo, da
predstavlja Učiteljevo delo, kakršna koli so že njegova (njena) mnenja ali
izkušnje - na splošno “mnenja” o raznovrstnih utvarah, mayi življenja. Če-
prav njegova ljubezen in sočutje lahko včasih pustita pri drugih vtis sla-
bosti, pa mora on biti nujno zelo močan. Kakor je rekel Gottfried de Pu-
rucker: tisti, ki ljubi, je močan, in tisti, ki sovraži, šibak. Znova posledično,
tisti, ki se zaradi svojih mnenj in izkušenj razlikuje od tistih svojih tovari-
šev, gradi okoli sebe zidove delitve, plete utvare ločenosti. S prevzemanjem

Jan H. Venema

Merilo
Theosophia, julij-avgust 1947
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takšne drže, se ločimo od kozmične sile, od čarobnega “cementa;” to nas
naredi za sektaške, zelote ali religiozne fanatike, pa čeprav lahko te mogoč-
ne lastnosti v prečiščenem stanju proizvedejo čudeže! Čeprav lahko na
druge naredimo vtis moči, pa smo v resnici šibki. Zato je naše merilo ved-
no lahko!

Vprašajmo sebe in druge: kaj ste naredili za človeštvo, na kakšen način ste
zmanjšali žalost in trpljenje; kaj ste naredili, da bi prinesli mir in skladje
med človeška bitja? Odgovor na to vas bo naredil za mojega brata, ne pa
mnenja ali prepričanja. To nas bo vodilo na “buddhično raven,” nas na-
redilo zelo strpne, pa vendar sposobne dvigniti grmeči glas in biti veliki
borec, ko je storjeno zlo ali ko je nepravično napaden prijatelj. Vodilo nas
bo v boj do zadnjega diha, da bi popravili storjeno zlo. Na Nizozemskem
so bile v 16. in 17. stoletju ter v letih 1940-45 prisotne sile, ki so ljudstvu
pele vse mogoče pesmi: mislite tako kot mi, pa boste srečni in veseli. Ni
delovalo ... ljudstvo je raje umrlo kot pa, da bi bilo “srečno in veselo.” Za-
nimivo, da se nekaterim človeškim bitjem nikoli ni posvetilo, da Kozmos
vedno zmaga! Tako imamo naše merilo - uporabljamo ga za nas same in
za tiste, ki naj bi nas učili ali vodili.

Razumljivo je, da ga prikliče tudi objavljanje moči ljubezni in sočutja,
omenjeno na začetku tega članka. Lahko se razlikujemo glede lastnosti in
značilnosti sončne svetlobe, vendar pa nikoli glede Resnice sonca in nje-
gove veličastne svetlobe (Njegova svetloba je lahko včasih za nas celo pre-
močna!), niti ne glede dejstva, da je srce sistema in njegova povezujoča
moč. To počne z zgoraj omenjenima silama. Tako je naše merilo: ali drži-
mo skupaj, tako kot je rekla H. P. B., “kot prsti ene roke,” ali smo “pravični
do vsakega in vseh”? Da, dejansko, četudi so naši tovariši povsem “dru-
gačni,” pa “cement” na nenavaden način poveže skupaj človeške narave
vseh oblik in barv ter se upre čemur koli drugemu kot le magnetnemu
pritegovanju skupaj. “Kot prsti ene roke ...” Zato ni potrebe ne po strahu
ne po zaskrbljenosti; in ko bi prišla H.P.B., da bi si ogledala teozofske sku-
pine, bi ji vedeli, kaj pokazati. Ali ni temu tako?



71



72

je postal nato njegov prvi korak v vseživljenjski predanosti teozofiji.
Študiral je na različnih evropskih univerzah in se specializiral za jezike in
klasiko. V Baden-Badnu v Nemčiji je srečal ameriškega Rusa, Nikolaja
Romanova, ki mu je povedal za obstoj teozofske organizacije v Point
Lomi v bližini San Diega v Kaliforniji, z imenom Univerzalno Bratstvo in
Teozofsko Društvo. Pisal je pismo g. Katherini Tingley, tedanji voditeljici
tega društva in se potem srečal z njo na Finskem, ko je slednja obiskala
Evropo. G. Katherina Tingley, ki je zvedela za to, da je Boris de Zirkoff
sorodnik Helene Petrovne Blavatsky, ga je povabila na sedež društva v
Point Lomo in mu obljubila vso potrebno pomoč v zvezi z njegovim
potovanjem v Ameriko. To pot mu je uspelo opraviti proti koncu leta 1923.
Ko je prišel v Kalifornijo, je začel s svojim osemnajstletnim delom kot
učitelj, tajnik in pisatelj ter se leta 1925 odločil, da bo uredil vsa dela H. P.
Blavatsky. Ta projekt je vodil do dopisovanja s sodelavci po celem svetu
in do 50 let dolgega raziskovalnega dela.Leta 1942 se je Boris de Zirkoff
preselil v Los Angeles in začel s svojim neodvisnim delom. S podporo g.
Manly P. Halla, kot tudi fondacije HPB Writings Found, sta bila med leti
1950 in 1954 natisnjena 5 in 6 zvezek. Leta 1956 pa je postalo Teozofsko
društvo (Adyar) edini založnik in prodajalec Blavatsky Collected Writings.
S pomočjo majhne ekipe prostovoljcev je Boris de Zirkoff od leta 1944 do
leta 1981 izdajal revijo Theosophia, predaval in pisal za številne
teozofske revije po svetu.
Leta 1981, v letu njegove smrti, mu je predsednica Teozofskega društva,
g. Radha Burnier, za njegov izjemen prispevek k teozofski literaturi
izročila nagrado T. Subba Row Medal.
Boris de Zirkoff je umrl 4. marca 1981, potem ko je bil priča natisu prvih
dvanajstih zvezkov del H. P. Blavatsky, kot tudi novih izdaj Odstrte Izide
in Tajnega Nauka.

Boris M. De Zirkoff, urednik revije
THEOSOPHIA, se je rodil 7. marca
1902 v Skt. Petersburgu, materi Lidiji
Dimitrijevni von Hahn, nečakinji H. P.
Blavatsky. Kot občutljivega otroka so
ga vzgajali na domu, kjer se je naučil
več jezikov. O svoji veliki stari teti ni
vedel kaj dosti vse dotlej, dokler se
nista njegova mati in krušni oče leta
1917, ko sta pobegnila na Finsko
pred rusko februarsko revolucijo,
ustalila v Stockholmu. Tam je na
domu ruskega konzula prvič videl
izvod Tajnega Nauka. Njegov študij
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