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Олена Блаватська, безумовно, була однією з найбільш чудових 

людей минулої історії, особливо за останні кілька століть. Вона не 
була знаменитою і впливовою, як Ейнштейн або Ганді, але ж, вона 
відкрила закриті двері для реальності позанауковим і культурним 
світом; це реальність, до якої людство прагнуло  протягом багатьох 
століть. 

Є чотири аспекти її діяльності, які я хотів би згадати як її 
найбільші внески в розвиток  людства. 

Спочатку вона відкрила завісу світу махатм. Протягом століть 
існування махатм було сферою легенд. Можливо, вперше в історії 
вона продемонструвала, що ці великі сутності  існують на основі 
задокументованих свідчень відомих людей. Це відкрило  величезну 
кількість літератури та соціальних спільнот, існування яких 
засновано на визнанні  махатм.  Ідея прагнення до досконалості 
перестала бути дивною.   

По-друге, Олена Петрівна Блаватська відкрила нову еру 
пізнання людського життя і космосу, яка була в значній мірі 
прихованою, особливо для світу Заходу. Такі вчення, як сім 
принципів людської сутності, астральне тіло, реїнкарнація, процеси 
після смерті, Атлантида та інші, стали поширеними сьогодні, через 
століття після Блаватської. Людське знання набуло нового 
внутрішнього спрямування, що сприяло  збалансованості досліджень  
між матеріальним  світом та глибинним  розумінням нашої власної 
природи та внутрішніх реалій нашої свідомості. 

По-третє: найбільш важливою є ідея загального братерства. У 
XIX столітті ідея єдності з людьми інших релігій, рас і навіть статі 
була дивною ідеєю. Це було приблизно 10 років після закінчення 
рабства у Сполучених Штатах. Це був також період релігійної 
нетерпимості. Ідея всесвітнього братерства була сміливим баченням 
єдності людства, яке йшло проти почуття переваги однієї релігії або 
раси над іншими, однієї статі над іншою. Теософське товариство  
було піонером у створенні імпульсу щодо сприйняття  ідеї єдності 
людства. 
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Нарешті, Теософське товариство, яке вона заснувала, є 
новаторською духовною спільнотою, заснованою на повній свободі 
думки. Практично всі релігійні та духовні організації ґрунтуються на 
певних доктринах, які мають розділяти всі члени. Теософське 
товариство безкомпромісно дотримується принципу, що істина має 
досягатися  в дусі свободи, оскільки істину не можна догматизувати. 
Це одна з причин, чому Махатма говорив, що Теософське товариство  
має на меті бути наріжним каменем майбутніх релігій людства. Я 
вважаю, що релігії далекого майбутнього будуть засновані на цьому 
принципі. 

Мадам Блаватська була провісником змін, які прийдуть у 
наступні століття. Вона побудувала інтелектуальні мости і відкрила 
нові можливості для людського зростання. 

Сьогодні, 128 років після її смерті,  ми памятаємо її. Але 
найкращий спосіб віддати належне її великому життю та діяльності – 
це опанувати  її вчення, зробити їх практичним в повсякденному 
житті, створити такі інституції та  школи, в яких її ідеї будуть 
тривалими, і довести їх до ширшого кола день за днем, рік за роком,  
століття за  століттям. 
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