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1854: Født i Stockport i England
Charles Webster Leadbeater blev født i Stockport i England i 1854. Hans far døde
af tuberkulose i 1862, da Charles kun var otte år gammel. Fire år senere ramte
en ny ulykke familien, da en bank, hvor hele familiens opsparing var placeret, gik
konkurs. Den unge Charles var derfor tvunget til at arbejde, umiddelbart efter at
han havde taget sin eksamen fra high school, for at tjene til livets ophold for sin
mor og sig selv.
1879: Ordineret som anglikansk præst
William W. Capes − en onkel og hans fars svoger − var en respekteret anglikansk
præst, og på grund af hans indflydelse blev Charles W. Leadbeater ordineret som
præst i 1879.
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Mødte A.P. Sinnett og H.P. Blavatsky
C.W. Leadbeater – eller C.W.L., som han
senere blev kaldt − havde meget bredtfavnende interesser. Eksempelvis lærte
han fransk, latin og græsk. I aviserne
læste han om den spiritistiske bevægelse
og dens mange seancer. Han besluttede
at deltage, og ved et af de spiritistiske
møder, traf han A.P. Sinnett, som havde
skrevet bogen The Occult World (Den
okkulte Verden). C.W. Leadbeater
læste bogen med stor interesse, og
da A.P. Sinnett var en kendt person
inden for teosofiske kredse, meldte
han sig ind i The Theosophical Society
(Det Teosofiske Samfund). Han kom
regelmæssigt til møderne, som blev
holdt i A.P. Sinnetts hjem. Her mødte
han på et tidspunkt H.P. Blavatsky −
stifteren af Det Teosofiske Samfund.
Brev til og fra mestrene
På et af møderne spurgte han H.P.
Blavatsky, om hun ville formidle et
brev til mestrene med en anmodning
om at optage ham som discipel. H.P.
Blavatsky bad ham om at skrive denne

A.P. Sinnett

anmodning, men lovede ham ikke noget. Der gik flere måneder, hvor han
intet hørte, men ved et møde, hvor H.P.
Blavatsky var til stede sammen med
mange andre, blev en kuvert pludselig
materialiseret på kaminhylden, og H.P.
Blavatsky sagde, at brevet var til C.W.
Leadbeater.
C.W. Leadbeater ville åbne kuverten,
som viste sig af være den samme kuvert, som han tidligere havde lagt sin
anmodning i, men kuverten var uåbnet.
I kuverten lå der imidlertid en kort besked:

”Slut dig til Upasika i Alexandria.
Vær hilset min nye chela”.
Upasika var H.P. Blavatskys tilnavn blandt
mestrene, og det betyder ”kvindelig
discipel”.

H.P. Blavatsky
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Til Indien med skib
C.W. Leadbeater måtte nu træffe en hurtig beslutning, for allerede næste dag skulle H.P. Blavatsky rejse til Indien med skib. Inden for det næste døgn, skulle han
afvikle sin præstegerning, pakke sine kufferter og bestille skibsbilletter. Det viste
sig imidlertid, at det skib, H.P. Blavatsky skulle rejse med, var overbooket. Han
kunne kun komme til Indien ved at rejse til Marseilles og derfra sejle med skibet
Erymanthe til Alexandria (som forudsagt i brevet fra mestrene), hvor han kunne
tilslutte sig H.P. Blavatskys gruppe.

Erymanthe

Mødet med Djwhal Khul
På den tid tog sørejser meget lang tid, så han
lærte for alvor H.P. Blavatsky at kende. Det
forandrede ham fra at være en genert engelsk
gentleman, til at fungere som en effektiv hjælper
for gruppen − og samtidig erfarede han H.P. Blavatskys nære forbindelse til mestrene. På et
tidspunkt havde han fået til opgave at sortere og
organisere en bunke papirer på gulvet i hendes
soveværelse, da der pludselig stod en skikkelse
mellem ham og H.P. Blavatsky. Det gav ham et
mindre chok, og det fik H.P. Blavatsky til at le
højt og udbryde: ”Hvis der ikke skal mere til for
at forskrække dig, så når du ikke langt inden
for esoterismen”.
Skikkelsen var den mester, som han senere
kom til at kende som Djwhal Khul, og som også
kaldes Tibetaneren.

C.W. Leadbeater i Adyar 1885
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Konverterer til buddhismen
Langt om længe nåede de Columbo på Ceylon, og her blev de modtaget af det
buddhiske samfunds øverste leder samt af en stor menneskemængde. Få dage
senere blev han opfordret til at konvertere til buddhismen, og det gjorde C.W.
Leadbeater omgående og uden betænkeligheder − naturligvis til stor undren for
de kristne missionærer.
Undervisning
C.W. Leadbeater blev nu engageret i arbejdet i Det Teosofisk Samfunds hovedkvarteret
i Adyar i Indien, og sammen med de øvrige medarbejdere, blev han undervist i
teosofi. På grund af middagsheden foregik undervisningen efter solnedgang på
bygningens flade tag. Hver gang der var undervisning, viste en af mestrene sig
og svarede på spørgsmål fra deltagerne − for det meste var det mesteren Djwhal
Khul, der underviste.

Det Teosofiske Samfunds hovedkvarter i Adyar i Indien.

Foredragsturné
Det varede ikke længe før han kom på turné med Det Teosofiske Samfunds præsident
– Henry Steel Olcott. Turen gik blandt andet til Burma, hvor de holdt foredrag om
teosofiske emner og om buddhismens nære forbindelse til teosofien. Det udviklede
sig gennem årene til, at C.W. Leadbeater blev en af Det Teosofiske Samfunds mest
benyttede talere − og samtidig blev han i årenes løb en af de mest produktive
forfattere, for han skrev cirka 50 af de mest populære teosofiske grundbøger.
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C.W. Leadbeater og Annie Besant i Sydney, 1922. I gruppen ses bl.a. C. Jinarajadasa,
J. Krishnamurti, J. Nityananda, A.P. Warrington, Dr. Mary Rocke (CWL’s læge), Dorothy
Jinarajadasa, J.J. van der Leeuw, Oscar Kollerstrom, Fritz Kunz og flere af CWL’s elever.

C.W.Leadbeater med en gruppe elever.
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Krise og hetz
På et tidspunkt løb han ind i en krise. Han havde mange unge mænd som sine elever. De unge mennesker holdt meget af C.W. Leadbeater, og de betroede sig til ham
om blandt andet seksuelle problemer. Han havde et meget afslappet syn på det
seksuelle, selvom det var helt i strid med tidens victorianske syn på dette emne.
Tidens snerpede syn på seksualitet skabte store frustrationer hos de unge. For at
hjælpe de unge mænd med at slippe af med ”overtrykket”, foreslog han, at de skulle
onanere. Det hørte nogle forældre, og det skabte vild forargelse. C.W. Leadbeater
fik frataget al undervisning af unge mænd. Men hetzen stoppede ikke her. Han
tilbød derfor at forlade Det Teosofiske Samfund for ikke at skade organisationen.
Annie Besant, som var blevet udpeget til præsident for Det Teosofiske Samfund efter
H.P. Blavatskys død, mente, at han skulle tilbage og arbejde videre. Det gjorde han,
og han valgte at rejse til Australien, hvor han kom til at fungere i årene fremover.
Liberal Katolsk Kirke og udnævnelse
til biskop
C.W. Leadbeater grundlagde sammen med
den katolske biskop James Ingall Wedgwood en esoterisk kristen trosretning ved
navn Liberal Katolske Kirke. I 1916 blev
C.W. Leadbeater viet til biskop i Liberal Katolske Kirke. I kraft af sin store interesse
for den nystartede kirke, udforskede han
den esoteriske side af sakramenterne og
liturgien, og i forbindelse med dette, skrev
han et af sine vigtigste værker − The
Science of Sacraments (Sakramenternes
videnskab).
Omfattende forfatterskab
I Australien havde han en meget produktiv
periode, hvor han blandet andet skrev en
række bøger, som den dag i dag er klassikere.
Annie Besant og C.W. Leadbeater og
bagved dem C. Jinarajadasa − 1930
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De er udgivet på utallige sprog, og her
nævnes kun nogle af de mest kendte:

Det synlige og usynlige menneske
Clairvoyance
Tankeformer
Mennesket, hvorfra, hvorledes og hvorhen (i samarbejde med
Annie Besant).
Okkult Kemi (i samarbejde med Annie Besant).
Chakraerne
Mestrene og Vejen
Drømme
- og mange mange flere.
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C.W. Leadbeater som frimurer.

Co-frimureriet
På et tidspunkt blev han optaget i Co-frimureriet − en frimurerbevægelse, der er
åben for både kvinder og mænd. Og her opnåede han 33. grad − den højeste.
1934: Blev syg og døde
I 1934 blev C.W. Leadbeater syg på en sørejse, og han døde få dage senere. Det
skete den 1. marts 1934. C.W. Leadbeater og Annie Besant er uden tvivl nogle af
de største clairvoyante forskere i nyere tid. Deres bidrag til teosofiens udbredelse
i verden er enorm. Imidlertid nærmede Anden Verdenskrig sig. Krigen bremsede
teosofiens udbredelse, og i både Tyskland og Sovjetunionen, blev den teosofiske
bevægelse forbudt og dens medlemmer fængslet.
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Efterkrigstiden var ligeledes en vanskelig tid for teosofien. Menneskeheden
koncentrerede sig om genopbygningen efter krigen, og samtidig var der fokus
på og frygt for en global atomkrig. Det er først i slutningen af sidste århundrede,
at interessen for teosofien − den evige visdomslære, den esoteriske lære eller
åndsvidenskaben, som den også kaldes – igen begyndte at vokse.
Den teosofiske lære præsenteres i nutiden under mange navne, men den såkaldte
alternative branche eller new age bevægelsen er reelt baseret på den teosofi, der
blev grundlagt af H.P. Blavatsky, og udbredt af store tænkere og pionerer som C.W.
Leadbeater og Annie Besant.

Harold Morton celebrerer sjælemessen for C.W. Leadbeater i Perth den 4/3 1934.
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