Bewustzijn van
innerlijke eenheid
– Annie Besant
De Broederschap der Mensheid – ja zelfs
de Broederschap van alle dingen – vindt
haar vaste grondslag op de spirituele gebieden, het atmische en het boeddhische,
want alleen hier wordt eenheid gevonden en alleen hier volmaakte sympathie.

Het intellect is het afscheidende principe
in de mens, dat het ‘ik’ onderscheidt van
het ‘niet-ik’, dat zich bewust is van zichzelf,
en al het andere beziet als buiten zichzelf
en oneigen. Het is het strijdlustige, worstelende, voor zichzelf opkomende principe,
en vanuit het gebied van het intellect biedt
de wereld een schouwspel van conflict, bitter naarmate het intellect zich erin mengt...
Maar eenheid wordt direct voelbaar wanneer het boeddhische gebied bereikt wordt,
alsof wij van een aparte straal afstappen,
die uitwaaiert van alle andere stralen, in de
zon zelf, van waaruit alle stralen gelijkelijk
stralen. Een wezen dat in de zon staat,
doordrenkt met zijn licht, en dat uitstralend, zou geen verschil ervaren tussen
straal en straal, maar zou (dit) even gemakkelijk uitstralen langs de ene als langs
de andere straal. Zo ook de mens die eenmaal bewust het boeddhische gebied bereikt heeft; hij vindt de broederschap waar
anderen over praten als een ideaal, en
straalt zichzelf uit in iedereen die assistentie wil, waarbij hij mentale, morele, astrale
en fysieke hulp geeft precies waar het nodig is. Hij ziet alle wezens als zichzelf, en
hij voelt dat alles wat hij heeft evenzeer
van hen is als van hemzelf; ja zelfs in veel
gevallen meer van hen dan van zichzelf,
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omdat hun nood groter is daar hun kracht
minder is. Precies zo dragen de oudere
broers in een gezin de gezinslasten, en beschermen zij de kleintjes voor lijden en
ontberingen; voor de geest van broederschap is zwakheid een behoefte aan hulp
en liefhebbende bescherming, niet een gelegenheid tot onderdrukken. Omdat zij dit
niveau bereikt hadden en zelfs overstegen,
worden de grote Stichters van godsdiensten altijd herkend door hun immer opborrelende mededogen en tederheid, daar zij

zowel de fysieke als de innerlijke noden
van de mensen verzorgen, van ieder mens
al naar gelang zijn behoefte. Het bewustzijn van deze innerlijke eenheid, de erkenning van het Ene Zelf dat op dezelfde
manier in allen huist, is de ene zekere
grondslag van Broederschap; met uitzondering van dit is al het andere breekbaar.
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De Hermetische keten van Griekse mystieke traditie,
de guruparampara van de hindoe, de Apostolische Successie
van de christen, de Bodhisattva-ladder van de boeddhist,
ze verwijzen alle naar het bestaan van een levende traditie die
van leraar op leerling wordt doorgegeven en medegedeeld,
leraar na leraar, in een eeuwigdurende keten
waarvan de schakels levende mensen zijn …
‘Rechtvaardige vervolmaakte mensen’,
‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’.
Het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag
wie deze Meesters waren of zijn,
maar meer in datgene wat werd doorgegeven:
een wijsheid die alle kennis verenigt
en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens
om zichzelf en de wereld waarin hij zich beweegt te begrijpen.
Joy Mills
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