
Formålene i Theosophical Society
siden begyndelsen i 1875.

Theosophical Society blev som bekendt officielt grundlagt d. 17. November 1875 i New York, USA
af ca. 16-25 mennesker. Med-grundlæggere d. 17. November var følgende: H. P. Blavatsky (1831-
1891, forfatter og sproggeni),  H. S. Olcott (1832-1907, advokat, journalist m.m.) og  W. Q. Judge
(1851-1896, advokat, forfatter), samt Charles Sotheran (1847-1902, frimurer, antikvar, journalist),
Dr. Charles E. Simmons (læge), Herbert D. Monachesi (1854-1900, journalist), Charles C. Massey
(1838-1905, advokat),  William L. Alden (1837-1908, journalist, forfatter),  George H. Felt (1831-
1906, arkitekt, egyptolog),  D. E. de Lara (Kabalist, frimurer),  Hr. William G. Britten (1822-1894,
advokat,  forfatter,  spiritualist),  Fru  Emma  Hardinge-Britten (forfatter,  spiritualist,  1823-1899),
Henry  J.  Newton (1823-1895,  opfinder,  fotograf,  spiritualist),  John  Storer  Cobb (1838-1904,
advokat, forfatter), James H. Hyslop (1854-1920, filosof, parapsykolog), and H. M. Stevens.

Der ud over var der en 9 andre som var med til de indledende møder i perioden 7. september frem
til d. 17. november 1875.  Dr Seth Pancoast (1823 – 1889, Kabalist),  John Wurtele Lovell (1851-
1932), R. B. Westbrook (professor i filologi), J. H. Wiggins (1836-1900, Unitar-præst), Dr. H. Carlos,
Edwin S. Ralphs,  og  Francisco Agromonte.  Tudor Horton og  Dr. W. H.  Atkinson (tandlæge) er
nævnt som stemme optællere. (Se Theosophy Wiki på Internettet.)

I blandt dem alle var en række uddannede jurister eller advokater, en række journalister, herunder
to  ejere  af  landsdækkende  aviser,  et  par  videnskabsfolk.  En  del  af  dem  var  spiritister  eller
spiritualister da betegnelsen den gang tilbage i tid også dækkede udtrykket hermetiker og teosof. 

Formålene i Theosophical Society havde siden begyndelsen i år 1875 tilknyttet et meget vigtigt
koncept  som  kaldes  Konceptet  for  Tankefrihed  eller  Konceptet  for  Neutralitet.  Her  nedenfor
nævnes  formålene  i  Theosophical  Society  gennem  forskellige  år.  Og  til  sidst  Konceptet  for
Tankefrihed i to centrale udgaver.

1875
Vigtige uddrag af Formålsparagraffen for 30. Oktober, 1875 hed følgende:

Theosophical  Society’s  navn  forklarer  formålene  og  ønskerne  fremlagt  af  dets
grundlæggere: de søger ”at erhverve sig viden om den Højeste Kraft’s og i de højere
ånders natur og attributter ved hjælp af fysiske processer.” Med andre ord, håber de, at
ved at gå dybere, ind i de esoteriske filosofier fra gamle tider, end moderne videnskab
hidtil har gjort, at de derved kan blive i stand til at erhverve sig bevis til dem selv og
andre efterforskere på eksistensen af et ”Uset Univers,” naturen af dets beboere, hvis
sådanne  findes  der,  og  lovene  som  leder  dem  og  deres  relationer  med
menneskeheden. [Det 3. formål i TS.]

Uanset hvad de private opfattelser hos dets medlemmer er, så har organisationen ikke
nogen dogmer som den pålægger, ingen trosopfattelse at  udbrede. Den er hverken
grundlagt som et Spiritualistisk skisma, ej heller med henblik på at tjene fjende eller
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ven i nogen sekterisk eller filosofisk organisation. [Konceptet for Tankefrihed i TS.] Dets
eneste aksiom er sandhedens allestedsnærværelse, dets eneste trosopfattelse er en
beskæftigelse med ukvalificeret hengiven til dets opdagelse og udbredelse.  [Mottoet
for  TS.  ”Der  er  Ingen  Religion  Højere  end  Sandheden”.]  Ved  betragtningen  af
ansøgninger til medlemskab, så skelner den ikke hverken til race, køn, farve, land ej
heller trosopfattelse. [Det 1. formål i TS.]

…….
Således  forlanger  teosofi,  som  påstår  at  den  lærer  de  centrale  punkter  indenfor
videnskab, af sine adepter en ihærdighed med hensyn til formålet, et åben-sindet sind,
en  uselvisk  dedikerethed,  et  urokkeligt  mod  og  udholdenhed,  og  en  renhed  i
livsførelsen og tankegangen i  rimeligt  forhold til  naturen i  deres  selvvalgte  opgave,
førend de får adgang til  naturens hemmeligheder, og betroes evner som ikke haves
blandt uvenlige sjæle. [Det 1. formål i TS.]

Grundlæggerne af Theosophical Society begyndte deres arbejde med en dyb ærbødig
overbevisning om dens vigtighed. De undervurderer ikke vanskelighederne, iboende og
ude  fra  kommende,  i  forhold  til  deres  målsætning.  Deres  arbejde  er  det  som
Spiritualisterne har  undladt,  Materialisterne  ikke har  forsøgt  på,  og  Teologerne har
misforstået  og  undervurderet.  Påbegyndende  med  et  håb,  snarere  end  en
overbevisning,  om  opnåelsen  af  deres  ønsker,  så  animeres  de  udelukkende  af  et
oprigtigt formål med henblik på at lære sandheden, hvor som helst den måtte blive
fundet; og ænser ikke nogen hindringer så alvorlige, ingen smerter så store, som at de
er en undskyldning for dem med henblik på at opgive det. [Det 2. formål i TS.] [Mottoet
for TS. ”Der er Ingen Religion Højere end Sandheden”.]

…….
I betragtning af tingenes eksisterende tilstand, så vil det ses at the Theosophical Society
er blevet organiseret af hensyn til religion, videnskab, og god moralsk adfærd; for at
hjælpe enhver i overensstemmelse med dens behov. [Det 2. formål i TS.]
(Kilde:  Preamble and By Laws – Theosophical Society, 30. Oktober 1875. Rød tekst er
tilføjet som hjælp af mig, Morten Nymann.)

I marts 1876 indførte man frimurertegn og adgangskode for alle medlemmer. Theosophical Society
blev herefter en halv-lukket organisation i perioden 1876-1880, hvor gode karaktertræk og et godt
omdømme var et krav for medlemskab. Begge disse forhold blev indført for at beskytte Theoso-
phical Society mod falske medlemmer; bedrageriske folk som man mødte ude på gaden som udgav
sig for at være medlemmer. Theosophical Society blev desuden kraftigt angrebet af tidsskrifter og
aviser via forskellige ledende spiritualister, spiritister og andre, samt folk der havde meldt sig ud af
Theosophical Society kort efter dets start. En del af med-grundlæggerne meldte sig ud i løbet af et
år og vendte sig imod  Theosophical Society, de fleste til støtte for Spiritualisterne og Spiritisternes
tro på ånder. Frimurertegnene blev også afskaffet efter nogle få år fordi de var upraktiske at bruge,
og Society var vokset sig stor nok. Efter et møde mellem Chohanen Hilarion, H. P. Blavatsky og H.
S. Olcott i Februar 1881, så vedtog General Rådet derfor at søge at ændre formålene og afskaffe
brugen af frimurertegn og adgangskode. Formålene i 1878 og 1879 tilhører derfor perioden hvor
Theosophical Society var en lukket organisation for at beskytte dens opstart. (Se BCW. Vol. IV, p.
600. "Old Diary Leaves", Vol. 1, p. 145-146, Vol. 2, p. 294.) 
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_____________________

1878
Formålsparagraffen for 1878 hed følgende:

Society’s formål er flere. Det påvirker dets medlemmer til at erhverve sig en nær viden
om naturloven, især dens okkult manifestationer. Som den højeste udvikling, fysisk og
åndeligt, på jorden, af den Skabende Årsag, så burde menneske søge at løse mysteriet
om hans egen eksistens. Han er, fysisk, skaberen af sin egen art, og må i hans indre,
psykiske selv besidde denne skabende kraft i mindre grad, fordi han har arvet naturen
af  den ukendte men håndgribelige  Årsag til  hans  egen skabelse.  Han burde derfor,
studere for at udvikle hans latente kræfter, og informere sig selv med hensyn til lovene
for magnetismen, elektricitet og alle andre former for kraft, uanset det er i de sete eller
usete universer. Society lærer og forventer 

at dets medlemmer personligt er et eksempel på den højeste moralske og religiøse
stræben; 

at  modgå  videnskabens  materialisme  og  dogmatisk  teologi,  især  den  Kristne,  som
Society’s Administrative Ledere anser for at være særlig ondartet; 

at gøre de længe undertrykte sandheder om de Orientalske religiøse filosofier, deres
etik, kronologi, esoterisme, symbolik kendte blandt vestlige nationer; 

at så vidt som muligt, modgå, missionærernes anstrengelser med hensyn til at bedrage
den såkaldte ”Hedning” og ”Indfødte” om Kristendommen’s sande oprindelse og sande
dogmer,  og  den  virkelige  indvirkning  Kristendommen  har  på  offentlighedens
karaktertræk og de private karaktertræk i såkaldte civiliserede lande; 

at udbrede viden om ophøjede læresætninger i dette rene esoteriske system fra den
arkaiske periode, som afspejles i  de ældste Vedaer, og i  filosofien givet af Gautama
Buddha, Zoroaster og Confucius; 

til sidst, og vigtigst, at hjælpe med stiftelsen af et Menneskehedens Broderskab, hvor i
alle gode og rene mennesker, af enhver race, (på denne planet) vil anerkende hinanden
som de ligelige resultater af en Uskabt, Universel, Uendelig, og Evigtvarende Årsag.
(Blavatsky’s Collected Writings, Vol. 1, p. 375-378)

_____________________
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1879
Formålsparagraffen for 1879 hed følgende:
D. 17. December 1879, i paladset hos Maharajaen af Vizianagram, Benares, da reviderede General
Rådet i Society Under-Vedtægterne, hvor formålene blev nedfældet som følger:

a) At holde de åndelige intuitioner i live i mennesket.

b) At modsætte sig og at modvirke – efter passende undersøgelse og bevis på dens
irrationelle  natur  –  snæversyn  i  enhver  udgave,  uanset  som  intolerant  religiøs
sekterisme eller tro på mirakler eller noget som helst overtroisk.

c) At udbrede en følelse af broderskab blandt nationer; at assistere i den internationale
udveksling af nyttige videnskaber og produkter, information, og sam-arbejde med alle
værdige  enkeltpersoner  og  associationer;  imidlertid,  så  fremt,  at  ingen  økonomisk
fordel eller procentdel tages for dets virksomheds tjenester af Society.

d) At søge at erhverve sig viden om alle Naturens love, og hjælpe med at udbrede
denne viden,  således opmuntrende til  studiet af  de love som er mindst forstået  af
moderne mennesker, og således betegnet de Okkulte Videnskaber. Populær overtro og
folklore, uanset hvor fantasifuld, kan når den udforskes måske føre til opdagelsen af
længe  fortabte  men  vigtige  hemmeligheder  om  Naturen.  Society,  søger  derfor  at
forfølge  denne  retning  for  udforskning  med  håbet  om  at  udvide  området  for
videnskabelige og filosofiske observationer.

e)  At  samle  korrekt  information  om  de  forskellige  gamle  filosofier,  traditioner,  og
legender til Society’s bibliotek, og, sådan som Rådet måtte vedtage det, udbrede den
samme information på sådanne praktiske måder så som oversættelser og publiceringer
af  oprindelige  værker  af  værdi,  og  uddrag  fra  kommentarer  om  det  samme,  eller
mundtlige fremlæggelser af lærde personer indenfor deres respektive departementer.

f) At fremme, på enhver praktisk mulig måde, i lande hvor det behøves, udbredelsen af
ikke-sekterisk Vestlig uddannelse.

g) Til sidst, og vigtigst, at opmuntre og assistere de enkelte Medlemmer i selv-udvikling,
intellektuelt,  moralskt,  og åndelig.  Men intet Medlem må selvisk  bruge nogen som
helst viden kommunikeret til ham fra noget medlem i den Første Sektion; overtrædelse
af denne regel straffes med fratagelse af medlemskabet. Og, før nogen sådan viden kan
tildeles, så skal personen binde sig selv til en højtidelig ed på ikke at misbruge denne
viden til selviske formål, ej heller at afsløre den, undtagen med tilladelse fra læreren.

(Se bogen: Golden Book of the Theosophical Society (1875-1925) af C. Jinarajadasa, p.
245-246)

_____________________
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1881
General Rådet mødtes igen i Februar, 1881, og reviderede igen Reglerne for Society,
Denne gang blev de syv ”planer” sammentrukket til fire. Vigtigt er det at Universelt
Broderskab træder mere i forgrunden og vægtlægges som centralt:

Første  –  At  etablere  kernen  i  et  Menneskehedens  Universelt  Broderskab,  hvis
indlysende filantropiske værdi må være hævet over enhver tvivl, mens den esoteriske
betydning af en sammenslutning dannet efter denne plan, opfattes af Grundlæggerne,
at være af stor vigtighed, af grunde udledt fra Orientalsk Filosofi.

Andet  –  At  studere  Aryansk  litteratur,  religion  og  videnskab,  som  Grundlæggerne
mener  indeholder  visse  værdifulde  sandheder  og  filosofiske  opfattelser,  som  den
Vestlige verden ikke ved noget om.

Tredje – At forsvare vigtigheden af denne udforskning og korrigere urigtige oplysninger
som der har været forplumret med.

Fjerde – At udforske de skjulte mysterier i Naturen, og de latente kræfter i Mennesket,
som Grundlæggerne mener at Orientalsk Filosofi er i stand til at kaste lys på.
(Se  Blavatsky’s Collected Writings, Vol. 4, p. 600. "Old Diary Leaves", Vol. 1, p. 145-
146, Vol. 2, p. 294.) 

_____________________

1886
1.  At etablere kernen i et Menneskehedens Universelt Broderskab, uden at skelne til
race, trosopfattelse, hudfarve.

2.  At  udbrede  studiet  af  Aryanske  og  andre  Østlige  litteraturer,  religioner  og
videnskaber.

3.  Et  tredje  formål,  efterfulgt  af  en  del  af  medlemmerne  i  Society,  er  at  udforske
uforklarede love i naturen og de psykiske kræfter i mennesket. 

_____________________

1888
1.  At etablere kernen i et Menneskehedens Universelt Broderskab, uden at skelne til
race, trosopfattelse, køn, kaste, eller hudfarve.

2.  At udbrede studiet af Aryanske og andre Østlige litteraturer, religioner, filosofier og
videnskaber.

3.  Et  tredje  formål,  efterfulgt  af  en  del  af  medlemmerne  i  Society,  er  at  udforske
uforklarede love i naturen og de psykiske kræfter i mennesket.  
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_____________________

1890
1.  At etablere kernen i et Menneskehedens Universelt Broderskab, uden at skelne til
race, trosopfattelse, køn, kaste, eller hudfarve.

2. At udbrede studiet af Aryanske og andre Østlige litteraturer, religioner, filosofier og
videnskaber, og at påvise deres vigtighed for Menneskeheden.  

3.  At udforske uforklarede love i Naturen og de psykiske kræfter latent i mennesket. 

_____________________

1894
1.  At etablere kernen i et Menneskehedens Universelt Broderskab, uden at skelne til
race, trosopfattelse, køn, kaste, eller hudfarve.

2. At udbrede studiet af Aryanske og andre Østlige litteraturer, religioner, filosofier og
videnskaber, og at påvise vigtigheden af dette studiet.  

3.  At udforske uforklarede love i Naturen og de psykiske kræfter latent i mennesket. 

_____________________

1896
1. At etablere en kerne i Menneskehedens Universelle Broderskab, uden at skelne til
race, trosopfattelse, køn, kaste, eller hudfarve.

2. At opmuntre til studiet af Sammenlignende Religion, Filosofi og Videnskab. 

3. At udforske uforklarede love i Naturen og kræfterne latent i mennesket. 

(Se i øvrigt Theosophy Wiki portalen på Internettet om de ovennævnte versioner.)

Siden år 1896 og ind til år 2017 har formålene ikke været ændret.
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KONCEPTET FOR TANKEFRIHED
 I THEOSOPHICAL SOCIETY

– del 1

Det vigtige og meget oversete Koncept for Tankefrihed
Til  de  tre  formål  skal  lægges  det  meget  vigtige  betydningsfulde  etiske  koncept,
Koncept for Tankefrihed, og Neutralitet. Dette koncept har eksisteret fra starten af
Theosophical  Society,  og  var  tydeligt  til  stede  i  vedtægterne  i  1888.  Det  blev
omformuleret i 1924 med den essentielt samme mening. Dette koncept har næsten
ingen andre organisationer, så vidt vides, heller ikke udbryder organisationer væk fra
Theosophical Society. Konceptet synes det desuden at blive misforstået af mange
som ikke kender med-grundlæggernes oprindelige hensigt med konceptet.

I vedtægterne for TS år 1890 stod der:
"The Theosophical Society,  er absolut ikke-sekterisk, og ingen tilslutning til nogen
formuleret tro eller trosretning, skal forlanges som en kvalifikation for medlemskab;
men enhver ansøger og ethvert medlem skal være i sympati med bestræbelserne på
at skabe kernen i et Menneskehedens Universelt Fællesskab. "
….... 
" Ethvert Medlem som på nogen måde forsøger at involvere Selskabet i  politiske
stridigheder skal øjeblikkelig smides ud. "
…....
"Intet Medlem, Administrator, eller Rådsmedlem i the Theosophical Society, eller i
nogen Sektion eller Center der i, skal udbrede eller fastholde nogen doktriner som
værende de der fremlægges eller udbredes af Selskabet,"
(Se  vedtægterne  for  The  Theosophical  Society  i  1890/1891.   Tidsskriftet  "The  Theosophist",
Volume 12, Convention Report, 1890, p. 65. Konceptet for Tankefrihed var med siden starten af TS.
Se Mahatmabrev Nr. 85 i A. T. Barker’s bog.)
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KONCEPTET FOR TANKEFRIHED
 I THEOSOPHICAL SOCIETY

– del 2

Konceptet for Tankefrihed fra år 1924
"Da The Theosophical Society har spredt sig vidt og bredt over hele verdenen,
og  da  medlemmer  fra  alle  religioner  er  blevet  medlemmer  af  det  uden  at
aflægge sig deres respektive trosretningers specielle dogmer, læresætninger og
trosopfattelser, så anses det for ønskeligt at vægtlægge den sandhed at der ikke
er nogen doktrin, ingen opfattelse, som fremlægges eller haves af nogen som
helst, som på nogen måde er bindende for noget som helst medlem i Society,
ingen som ethvert medlem ikke har fri ret til at godtage eller afvise. Godtagelse
af dets tre Formål er den eneste betingelse for medlemskab. Ingen lærer, eller
forfatter,  fra  H.  P.  Blavatsky  og  videre  frem,  har  nogen  autoritær  ret  til  at
pålægge  hans  eller  hendes  lære  eller  opfattelser  på  medlemmer.  Ethvert
medlem har en ligelig ret til at følge ethvert tanke-system, men har ingen ret til
at påtvinge valget på nogen anden. Hverken en kandidat til nogen administrativ
stilling ej heller nogen stemmeberettiget kan blive anset for kvalificeret til at
vidne eller at stemme, på grund af en bestemt støttet holdning, eller på grund
af  medlemskab  i  noget  tanke-system.  Opfattelser  eller  trosopfattelser  giver
hverken privilegier, ej heller forårsager de straf. Medlemmerne af General Rådet
anmoder  indtrængende  ethvert  medlem  i  The  Theosophical  Society  at
fastholde, forsvare og handle i  overensstemmelse med disse grundlæggende
principper i  The Society,  og også frygtløst  at  udøve retten til  tankefrihed og
friheden til at udtrykke dem, indenfor grænserne for høflighed og omtanke for
andre."
(Se side 1 i det centrale teosofiske tidsskrift "The Theosophist" December 2016).
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