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DE leringen, die thans bekcnd staun als Theo-
sofie, zijn onder andere namen bekend geweest
en hebbcn vanaf de voorhistorischc tijden be-
staan. Zij worden soms de ,mysteric traditie' gc-
noemd, omdat zij de achtergrond vormrlen voor
de instrueties, die in vele mysteriescholen van
het verleden werden gegeven. Er wordt gczegd,
dat zij oorspronkelijk aan voorhistorische rassen
werden geopenbaard door bovenmenselijke lera-
ren, en dat zij sindsdien onder de hoede blevell
van geoefende bestudeerders, die niet aUeen in
de traditie geloofden, maar ook ill staat wareh
gedeelten ervan op hun waarheicl te toetsen, naar-
mate zij hun hogere menselijke vermogens ont-
wikkelden. Zo wordt er aanspraak op gemaakt,
dat de deugdelijkheid der traditionele leringen
niet slechts op gezaghebbcnde openbaring in
vervlogen tijden berust, maar, evenals in het
geval van vele wetenschappelijke verklarillgen,
op herhaalde proefnemingen en bekrachtigingen
door reeksen van geoefende onderzoekers. Mevr.
Blavatsky schrijft er aldus over:

"Deze bewering (dat er leven is op andere
plalleten dan de aarde) steunt op het opge-
hoopte gctuigenis van talloze reeksen Zie-
ners, die dit feit hebben bevestigd. Hun
geestelij)!:e visie, ware verkenningen !door,
en door middel van stoffelijke en geestelijke
zintuigen, die niet belemmerd werden door



de dichte stof, werd systematisch gecontro-
leerd en door de een met de andere verge-
leken en nauwkeurig onderzocht. Wat niet
bevestigd werd door eenstemmige en gemeen-
schappclijke ondervinding werd verworpen,
terwijl alleen did als vastgestelde waarheid
werd opgetekend, wat in verschillende tijdper-
ken, en landstreken, en gedurende een haast
eindeloze reeks van onophoudelijke waar-
nemingen met elkaar in overeenstemming
werd bevonden en voortdurend nader be-
vestigd werd.
De methoden, die onze geleerden en bestu-
deerders der geesteswetenschappen gebrui-
ken, verschillen niet ,'an die der bestudeer-
ders van de natuurwctenschappen. Maar ons
veld van onderzoek bevindt zich op twee
andere gebieden, en onze (Theosofische) in-
strumenten zijn niet door mensenhanden ge-
maakt, waarom zij misschien des te betrouw-
baarder zijn." 1)

wanneer ZIJ III het verband tot het geheel wor-
den gezien; want de leringen zijn niet op zich-
zelf-staand, maar vormen logisch onderdelen van
een algemene theorie, die de aard en het doel
van het heelal betreft.

Het heelal wordt beschouwd als een levend en
organisch geheel, dat in al zijn onderdelen wordt
doordrongen met een bezielend geestclijk Begin-
sel, dat gewoonlijk het Goddelijk Leven of het
Ene Leven wordt genoemd. Elk wezen en elke
vorm heeft zijn diepste en gemcenschappelijke
grondslag in deze ene geestelijke Essentic.

In openharing, als de Eerste Oorzaak, polari-
scert dit Leven of deze Essentie. Het gevolg is
een tweevoudigheid, die al de ,paren van tegen-
stelling', die in hct hcelal overvloedig voorko-
men: aantrekking en terugstoting, geest en stof,
goed en kwaad, licht en schaduw, geluid en
stilte, mannelijk en vrouwelijk, enz. doet ont-
staan. Waar zij ook gevonden worden, zijn deze
paren aanzichten van het Ene, dat in openbaring
tweevoudig is. Ook is er onvermijdelijk een derde,
in evenwicht brengende factor, het veld van
wis~elwerking tussen de tegenstellingen. Door
middel van deze derde factor wordt de schijn-
bare disharmonic van de tegenstellingen voortdu-
rend opgelost. Deze drie aanzichtell van bet Ene
kunnen overal in de natuur worden gevonden en
op alle trappen, en zij worden erkend als de Drie-
eenheden van vele geloofsvormen.

Na de polarisatie wordt het Ene de velen, en het
geeft direct geboorte aan scharen van goddelijke
Intelligenties, die bekend staan als Engelenorden,
Hil!rarchieen, Deva's. Deze verheven Wezens vol-

De Theosofische traditie geeft een ontzagwek-
kend plan van stoffelijke en geestelijke ontwik-
keling, dat binnen ons zonnestelsel pJaats vindt.
Zij verklaart 's mensen samengestelde aard en
zijn plaats in het heelal en geeft aanwijzingen
die, als zij worden opgevolgd, de mens in staat
stellen sluimerende geestelijke vermogens te ont-
plooien en zodoende zjjn menselijke taak doel-
treffender te vervullen. Hier zal een korte schets
worden gegeven, die in de volgende hoofdstuk-
ken zal worden aangevuld met meer bijzonder-
heden. Deze laatste zullen beter begrepen worden,



bl'engen de wii van het Ene automatisch, vanzelf-
sprekenc1, en door hun vreugdevolle medewerking
worden de werelden en al de natuurrijken ge-
yormd.

E,. zijn stoftoestanden, die van de fysieke ver-
schillen en van een ijlere aard zijn dan de wereld
onzer stoffelijke ziutuigen. Zover als de menselijke
geest kan doordringen, schijnt stof van de een of
andere soort te bestaan, oIschoon ze zo fijn is in
haar ijlere toestanden, dat ze niet alleen weer-
klank geeft op gevoelens en gedachten, maar
ook op wilsllitingen en de zuiverste toestanden
van bestaan. Hoe ijl ook, is zij toch stof. Het
eerste werk van de Intelligenties, Hierarchieen en
Deva's is om de substantie van aIle graden van
ondervinding tot aanzijn te brengen. Daarna
groeien de eerste rijken del' stoffelijke natuur -
delfstoffen, planten en dieren - onder de hoede
van deze zelIde ongeziene helpers, die hun b~-
staan in de ijlere werelden op aile trappen
voortzetten en vorm na vorm opbouwen, waar-
door het Leven zich in al zijn verschcidenheid
kan tonen.
De wijze vall groei, die het gevolg is van de

wisselwerking tussen het Leven en zijn menig-
vuldige vormen, is zowel progressief als cyc1isch.
Het Leven maakt van steeds vastere vormen ge-
bruik, totdat de stofIelijke wereld tot aanzijn
is gekomen. Daarna uit het Leven zich telkens
weer in stoffelijke vormen, die door dit gebruik
gevoeliger worden gemaakt. Zo worden, met de
hulp van de Intelligenties, Hierarchieen en De-
va's, door herhaalde ondervindingen vormen op-
gebouwd, die betel' reageren, totdat ten slotte
door verfijning de lichamen het mogelijk maken,

dat de ijle geestelijke Essentie bewustzijn be-
houdt zeUs walllleer zij zich uitdrukt door een
yaste stofIelijke· vorm.

In het dierenrijk wordt het meehanisme van dc
zintuigelijke waarneming ontwikkeld, en vervol-
gens wordt niet meer dan een kiem van bewust
denken op verstandelijk niveau met de hersenen
'Vanhet dier in verbinding gebracht. Daama kun
zijn denkvermogen op verstandelijk niveau begin-
nen te groeien, want zijn brein wordt rle noodza-
kelijke schakel tussen de mentale wercld en de
stoffelijke zintuiglijke waarneming. Wanueer de
verstandelijke sehakel krachtiger wordt en betel'
reageert, kan de goddelijke aard zich nog volle-
diger in een stofIelijke vorm uitdrukken. Op een
gunstig ogenblik flitst een straal van scheppen-
de Intelligentie, vanaf het hoogste peil van het Le-
ven zelf. in de ontvankelijke structuur van het
denkvermogen van het dier. Dan wordt op het
mentale niveau eell menselijk individu gevormd,
dat daarna in staat is tot zeUbewustzijn en zelf-
standigheid. Een mens is daarom een geestelijk we-
zen, in wie de hoogste geest met de materiele wereld
verbonden is. Al moge de gewone man of vrouw
zich gewoonlijk daarvan niet bewust zijn, ligt het
middelpunt van individueel bewnstzijn in de gees-
telijke wereld, boven het bereik van de gewone
gedachte. De straal of de vonk van het Goddelijk
Lcven, die elk geindividualiseerd geestelijk middel-
punt in stand houdt, begiItigt ieder mens op gel~ike
wijze met sluimel'ende vermogens - de macht om
te kiezen, de gave van het inzicht en een recht-
streeks, ofschoon diep verborgen, verb and met het
Goddelijk Leven zelf.
Derhalve hestaat de mensheid uit een orde van



wezens, die van de lagere natuurrijken onder-
seheiden is, want de mens is in staat tot hewust
denken en initiatief. Gedurende een langdurige
periode in zijn verdere olltwikkeling voigt het
mellselijke individu de ,verkwijze, die door het
nog niet geindividualiseerde Leven wordt toege-
past - herhaalde illcarnatie in een stoffelijke
vorm om een zich voortdurend uithreidende er-
varing op te doen. De taak, die voor hem ligt, he-
staat in de overhrenging llaar het stoffelijke hrein
van een zekere mate van geestelijk zelfhewustzijn,
zodat de mens dat kan uitdrukken, terwijl hij
Cen volledig ontwikkcld stoffelijk lichaam ge-
hruikt. Om dit tot stand te brengen, moeten de
mogelijkheden van het lichaam eerst opgewekt,
en dan verfijnd worden, opdat het schitterende
licht van geestelijke maeht en visie er veilig door-
heen kan stralen.

De menselijke gemeenschap, onze gevarieerde
en wijdverspreide mensheid, drukt het Leven
in vollere mate uit dan e~n van de lagcre na-
tuurrijken, lllaar zij hrengt haar grote moge-
lijkheden slechts langzaam te voorschijn. Elke
individuele mens moet vc1e malen reincarneren.
Hij ontmoet oude vrienden en vijanden en staat
tegenover de gevolgell van vroegere wijsheid en
fouten, onder de werking van de wet van gelijke
actie en reactie. Wanneer zij op het menselijk
leven wordt toegepast, wordt zij de wet der
rechtvaardigheid, de wet van karma genoemd.
Vroeg of laat brcngt de uitwerking van deze wet
aan een ieder, door natuurlijke reactie, nauwkeu-
rig het resultaat van zijn gedachten, gevoelens en
handelingen. Naarmate de mens individueel intel-
ligenter en gevoeliger wordt, leert hij de wer-

king van deze en andere wetten te vel'staan, en
groter zelfhedwang te ontwikkelen, ten einde met
de natuur samen te werken. Ten slottr zal ieder-
een ,de natuur hedwingen door gehoorzaamheid'
aan haar onveranderlijke wet. Eerst dim kan
men de werking van de goddelijke wet op aUe
hoogten begrijpen en een vrijwillig rnedewerker
van het Ene Leven worden, waarvan elkeen deel
uitmaakt. De mens kan dan de zaligheid en vol-
maaktheid van dat Leven kennen. Ais hij dat
bereikt, wordt hij een bovenmenselijk wezen en
treedt een hogere natuurlijke orde van boven-
mensc1ijke kwaliteiten binnen.
Er bestaan volmaakte mellsen, die dit doel wer-

kelijk hebben hereikt. Sommigen hunner hebben
verkozen hij de mensheid te blijven als haar
lcraren, terwijl anrleren zieh bij de hogere orden
van olJziehtbare werkers hebhen aangesloten.

Zij ,die de theosofisehe leer grondig hehhen he-
studeerd, verklaren dat het plan van ontwikke-
ling, dat daarin is geschetst, in geen enkel op-
zieht in tegenspraak is met diepgaande weten-
sehappelijke kennis, maar dat zij daarentegen
punten opheldert, die nog duister zijn voor de
geleerden en tot dusver nog niet bij het gewone
wetenschappelijk onderzoek doorgrond zijn.
Er zijn methoden van oefening voor hen, die

verlangend zijn de geldigbeid der leringen te
toetsen, waardoor zij zieh kunnen bekwamen om
zulks te doen, vooropgesteld, dat zij er ook naar
verlangen de ontwikkeling van hun medemensen
te hevorderen. De training maakt het mogelijk
een kortere weg, die de lange slingerweg van de
menselijke evolutie doorkruist, te hetreden; dezc
wordt genoemd de nauwe weg, en ook bet pad



van heiligheid. Er gaat mee gepaard het opzet-
lelijk onder ineht brengen van liehamen, aan-
doeningen en denkvermogen, zodat deze in voUere
mate het leven van de geest kunnen weerspie-
g'elen en aldus de wil van het Ene op aarde
kunnen volhrengen, zoals het in de ongeziene
werelden door de verborgen InteIligenties wordt
gedaan.
Onderrieht betreffende het pad van zelfstan-

digc oefcning kllnnen in vele godsdiensten en
onder vele vormen worden gevonden. In het
Oosten wordt het raja yoga, de koninklijke
oefensebool genocmd. Theosofie brengt haar be-
studeerders er toe deze weg als een uiting van
's mensen geestelijke broedersehap te volgen. Het
is een pad met zcer werkelijke gevaren, maar zij,
die het heireden, zijn goed besehermd, indien zij
alles, wat zj.f leren, ten dicnste van hun mede-
mensen stellen.

Hoofdstuk II

DE SAMENSTELLING VAN DE MENS

OFSCHOON de theorie der reinearnatie een be-
vredigende verklaring geeft van vele menselijke
problemen, is ze, alles bijeengenomen, toeh met
eenvoudig. Ais een aehtergrond is enig begrip
,'an's mensen aard en samensteIling nodig.
In de Jange loop der ontwikkeling krijgt de stof-

felijke vorm de trap van volmaking, zoals bij
de hogere diersoorten. Deze hebben een ingewik-
kcld samensteJ van stoffelijke organen, die hoogst
gevoelig worden tijdens de dierlijke fase van het
hestaan, en zeer nauw verbonden zijn met de
automatisehe gevoelsreaeties van vrees, sexuele
prikkels, zorg voor de jongen, enz. De hogere
diersoorten hebben ook een hersen-ruggemerg
zenuwstelsel, waakzame zintuigen en het een-
voudige dierlijke verstand; deze maken duidelijke
zintuiglijke gewaarwordingen en rudimeIitair
denken mogelijk, zoals zij tot uitdrukking komen
in daden van zelfhehoud, beseherming van de
jongen, besluipen van de prooi, en dergelijke. Dit
organisme van het dier wordt zeer zorgvuldig
door de Deva's en ongeziene werkers opgebouwd,
niet alleen op het stoffelijk gebied, maar ook in
de werelden van mentale stof en sto£, die bij de
emoties behoort, waarmede het 1.0nauw verbon-
den is. De onziehtbare werkers 1.ijn belast met
een dergdijke automatisehe en onbewuste groei
_ dat wil zeggen met aIle groei, die in het mi-
nerale-, planten- en dierenrijk plaats vindt. Bijna

Lectuur voor verdere studie:
C. W. Leadbeater, Leerboek der Theosofie
A. Besant, De oude Wljsheid.
C. JinarAjadAsa, Grondbeginselen der Theosofie
H. P. Blavatsky, Sleutel tot de Theosofie



ane dierlijke ondervinding vindt plaats in de vorm
van instincten, niet door rede of wilskraeht; de
proeessen vinden voortgang, zonder keuswerking
of denken, in een onvermijdelijke voJgorde.
Dcze toerusting van het dier wordt later 's men-

sen erfenis. Zij is drievouclig, ofschoon ele derde
factor zeker embryonaal is. Er is het stoffelijk
lichaam met zijn levensflu'idum en aJles, wat de
gezondheicl bevol'dert of, bij verstoring, ziekte te-
weegbreng-t. Dan is er de reeks van ervaringen,
die bekenrl staat als begeerte en aandoening, met
de aangepaste zenuw-, Jevens- en aandoenings-
meehaniek. Deze is vrij eenvoudig bij het dier,
maar bij de mens g'ewoonlijk venuengd met vele
gedachtenheelden. Het dier vormt met moeite een
gedaehte; door oefening kan het er toe komen een
bevel met cen handeJing in verband te brengen.
Een normaaJ mens kan dit zeer snel volbrengen.
Dit is "s mensen dcrde trap van bewustzijn, en
claarom van bewuste ondervinding, waarbij voor-
werpen en dcnkbeelden bewust kunnen worden
waargenomen en met elkander in verbinding
kunnen worden gebraeht. De mens kan, voor
ziehzelf en in 7.ijn eigen denken, beelden van de
wereld vormcn zoals ze hem toesehijnt te zijn.
De mens wordt ,geboren', wanneer een straal

van het Goddelijk Leven in het daar·toe voorbe-
J'cide denkvermogen van het dier (natuurJijk op
het mentale niveau) flitst; het dier is dan tot zijn
hoogste mogelijkheid opgevoerd door de een oJ
nndere geweldige ondervinding. Het huwelijk
van de Goddelijke Vonk met het denkvermogen
"an het dier, dat een goed gevestigd verband
heeft met het stoffelijke brein en de zintuigell,
maakt zelfbewustzijn mogelijk. Verder begiftigt
Iact de nienw gevormde ziel des mensen met s1l1i-

merende sebeppende vermogens, en ook maakt het
hem zelfstandig. Maar de aldus gevormde ziel er-
vaart in ziehzelf een ,andere ,vet in zijn leden',
waarvan Paulus en andere grote geestelijke
leraren v66r en na hem hebben gesproken. De
menselijke g-eest, met haar potentiele gaven van
een goddelijke orde, is aan de gehele dierlijke
erfenis gesehakeld, en dit brengt natuurlijk strijd.
Het is de tnak van de mens om de liehamen, die
de mens van de lagere rijken erft en nog steeds
gebruikt, al zijn zij ook sterk veranderd door het
gebruik dat onze mensheid ervan gemaakt heeft,
onder de heerschappij van de geest te brengen.1)

De onderwerpillg van de dierlijke instincten en
aard aan de geest, die de menselijke vorm ge-
bruikt, is een langdurige taak. Het werk der En-
gelenscharen is goed verricht, en de lichamen met
zorg bewerkt en belangwekkend. Een lange tijd
achtereen gaat de mens op in het genot, dat er
mee verbonden is, en leert menige nuttige les
door de nauwe vereenzelviging van zijn zlliver
menselijk bewustzijn met sensaties, gevoelens en
gedaehten. Na verloop van tijd krijgt hij hiervan
genoeg en streeft er naar de verborgen vermo-
gens van de geest te ontsluieren.

1) De hier gegeven verklaringen moeten slechts als een
ruwe schets worden beschouwd. en zullen na diepere
studie moeten gewijzigd worden. Het plan van evolutie
is niet een pasklaar gemaakte zaak. maar omvat vele
variaties en vele in elkaar grijpende omstandigheden. Bij-
voorbeeld zijn de vormen. die de zoogdieren 0 p 0 n z e
a a r d e gebruikten die. welke door de eerste mensheid
op onze bol werden verworpen. en toen gretig in beslag
werden genomen door het opwellende leven van het 1'01-
gende lagere natuurrijk (D e G e h e i m e Lee r door H.
P. Blavatsky. 3e editie. Deel II. bldz. 222). Toch is de
verklaring in de tekst juist. in verband met het werke-
lijke proces van individualisatie, het ogenblik van ver-
andering van het dierlijke in het menselijke bewustzijn.



Evenals de dierlijke aard drievoudig is - li-
chaam, gevoelens en gedachten -, zijll de vermo-
gens van de geest ook drievoudig. Het vermogen
tot abstract en creatief denken, het vermogen, dat
een ideaal kan aanschouwen en zijn beeld in de
stoffelijke wereld kan voortbrengen, sluimert in
elke mens. Ook heeit de geest de gave zich bewust
te worden van de eenheid van het Leven en dit
uit te drukken in mededogen voor aIle wezens,
die waargenomen worden als delen ,'an het Ene
Leven, dat aller gemeenschappelijke Bron is. Ten
slotte bezit de geest wilskracht, een machtige gave.
De wil stelt de mens in staat moeilijke dingen te
verrichten, welker voltooiing zijn ervaring verrij-
ken, omdat hij de werking van zijn geestelijke aard
moet te voorschijn roepen om ze tot een goed einde
Ie hrengen.
's Mensen aard is die van een drievoudige geest,

drievoudig verbonden met de bouwstof om te den-
ken, voelen en handelen, in lichamen die bestemc(
zijn om gehoor te geven aan het hevel van de
geest, maar voor dit doel oefening nodig hebben
door de persoon, die ze gebruikt.

In vele theosofische boeken worden bepaalde ter-
men gebezigd, die van grote waarde zijn ,Toor een
ernstig bestudeerder van deze leringen. Zo zijn er
b.v. woorden in het Sanskriet, waarvoor geen
nauwkeurige equivalent in het Nederlands he-
staat 1). Deze woorden hebben duidelijke en be-
paalde betekenissen. Zij brengen nauwkeurigc
begrippen aan de lezer of hoorder, zodra zij ge-
leerd zjjn en hun toepassingen begrepen worden.
Dit maakt het theosofen over de gehele wereld

mogelijk elkaar direct te begrijpen, wanneer over
deze onderwerpen gesproken wordt. Zo staat b.v.
de goddelijke vonk, of de geest in de mens, be-
kend als de monade of het jiva; het drievoudige
hoger zeU van wil, wijsheid-mededogen en in-
zicht als atma-huddhi-manas; soms wordt dit ook
het ego genoemd, en soms wordt gesproken van
de ziel. En het drievoud van objectief denken,
gevoelen en het stoffelijke lichaam wordt de per-
soonlijkheid genoemd.
Elke richting heeit haar eigell terminologie van

deze aard, want elk dezer gebruikt bepaalde
woorden om bepaalde leringen aan te duiden.
Onder theosofische bestudeerders hestaat echter
geen dogma, geen strak richtsnoer, dat aangeeft
welke verklaring ,juisf of ,verkeerd' is. Soms lijkt
het of er een tegenspraak in het gebruik der ter-
men is, en tegengestelde verklaringen zijn, naar
het schijnt, door zeer wijze mensen gegeven. Het
is van de aanvang af raadzaam om er aan ge-
wend te raken, dat men zulke verschillen in het
gehruik van woorden opmerkt. Ais men het pro"
bleem heeit vastgesteld, kan men datgene aan-
vaarden, nit welke bron ook, wat nuttig is, en
duistere passages of dingen. die ,ons niet Jiggen',
laten rusten, tot men het later met helderder be-
grip kan uitzoeken.

Lee t u u r v 0 0 r v e r d ere s t u die (vgl. de opgaaf
onder hfst. I):
Leerboek der Theosofie, hoofdstuk V
De oude Wijsheid, hoofdstuk I
Grondbeginselen der Theosofie, hoofdstuk VI
C. W. Leadbeater. De mens, zichtbaar en onzichtbaar
A. Besant, De mens en zijn lichamen



Hoofdstuk III

GROEI DOOR MLDDEL VAN INCARNATIES

belangstelling. Van dit trio - kind, ouders en
Deva's - zijn het de onzichtbare werk~rs, die
het materianl uit de ouders en de omgevillg kie-
zen, dat nodig is om de aard van het menselijke
wezen, dat op het punt staat geboren te worden,
tot uitdrukking te brengen; materiaal, dat hem
ook de les zal leren, die hij het meest behoeft.
Door zulks te doen werken zij onder de wet van
karma, waarbij hun alleen geoorloofd is die
mogelijkheden of factoren te bezigen, welke dat
bcpaalde wezen in zijn vorige levens tot zich ge-
trokken heeft. Ret nieuwe lichaam wordt be-
lcmmerd door het gemis aan bepaalde hoedanig-
heden. of hegiftigd met andere, in overeenstem-
ming met zijn vorig gedrag en zijn mogelijk-
heden op dit ogcnblik. Ret is overbekend, dat
kinderen van dezelfde ouders merkwaardigc ver-
schillen tonen. Verschillen in verstandelijk vcr-
mogen bij leden van hetzelfde ras, en in hct bij-
zonder bij dczelfde familie, evenals het bezit van
sterk uiteenlopende artistieke of sociale gaven,
kunnen worden begrepen door de studie van de
innerlUke wetten, die de menselijke ontwikkeling
leidell.
Ret ego of ,ik' herhaalt in het kort zijn ver-

leden, wanneer het stoffelijk liehaam groeH.
Naarmate de innerlijke liehamen van de gevoe-
lens en de gedacbten langzaam tot rijpheid ko-
men, neemt het ,ik' ze in opeenvolging onder
zijn hoede. Zeven, veertien en een en twintig ziju
de gemiddelde leeftijden, waarop de stoffelijke,
emotionele en mentale gewaden voldoende ont-
wikkeld Zijll, dat het ,ik' -ze kan gaan gebruiken.
Maar kinderen versehillen in feite zeer sterk in
de mate, waarin zij ,volwassen' worden en in
staat zijn ziehzelf bellOorlijk ter hand te nemen.

DE werkclijke mens is een geestelijk wezen met
sluimerende geestelijke vermogens, dat herhaal-
delijk in menselijke vorm op aarde incarneert,
ten eiude die vermogens in het volle waakbe-
wnstzijn op het stoffelijke niveau van ervaring
te ontplooien. Gednrende de langdurige tijdper-
ken, die voor dit proces nodig zijn, worden vele
lichamen genomen en weer verla ten. De tijdl'n
tussen de ineal'llaties worden gebruikt om de
opgedane ondervindingen in het stoffeli,ik liehaam
te verwerken.
Wanneer de tijd komt om een nieuw stoffelijk

liehaam te nemen, keert zich de aandaeht van de
geestelijke mens naar buiten. Zijn hernieuwde aan-
daeht voor de werelden van het gewone men-
selijke leven brengt zijn individuele tonen, het
aecoord van zijn persoonlijk leven, tot trilling.
Dit aceoord trekt op zijn beurt verwante stof -
mentaal, emotioneel en stoffelijk - tot zieh, stof
die gesehikt is om de vermogens en gewoonten,
welke in het verleden zijn ontwikkeld, nit te
drukken. Een vorm van mentale stof lleemt ge-
stalte aan; verwante gevoelsstromingen vloeien
er doorh~en. Ret stoffelijke liehaam wordt in
werkelijkheid opgebouwd door helpers uit het
Engelenrijk, of Deva's, die door middel van de
ouders werken; maar het ego van het kind is
v66r de gehoorte aanwezig en trekt geschikt ma-
teriaal tot zich door zijn tegenwoordigheid en



Sommige volwassenen zijn verstandelijk onvol-
waardig, zijn eigenlijk kinderen. Zij zijn niet vaak
genoeg gei'ncarneerd om in staat te zijn al hun
voertuigen met bekwaamheid te gebruiken. Daar-
om blijven zij jongere leden del' menselijke fa-
milie en men behoort hun niet te grote verant-
woordelijkheid toe te vertrouwen.
Karma, de wet van gelijke actie en reactie, is

evenzeer van toepassing in de menselijke ervaring
als in de stoffelijke wetenschap. Wanneer de
mens tot de aarde terugkeert, komen de gevolgen
van het verleden, de reacties van vroegere le-
vens, op zijn pad onder de werking van deze
wet. De wet is werkzaam op aUe ervaringsge-
bieden: denkgewoonten vormen het karakter, be-
geerten scheppen gelegenheden tot bevrediging,
handelingen veranderen de omgeving. Elk leven
hrengt zijn speciale gelegenheden, en naarmate
deze worden aangegrepen of verwaarloosd, drukt
de geestelijke mens meer of mindel' zijn ware
Zelf uit (zie hoofdstuk V).
Bij de dood valt het stoffelijke lichaam af en de

aandacht van de ziel is een tijdlang in de emo-
tionele, en daarna in de mentale wereld gecon-
centreerd. Gedurende die tijd verwerkt zij ge-
leidelijk de ervaringen van het pas geeindigde
leven, totdat haar persoonlijke vermogens we-
derom worden hewaard in een toestand, die over-
eenkomt met die van een zaadje in de winter-
tijd, wanneer het gehele plantenleven sluimert
in dat kleine deeltje (zie hoofdstuk IV).
De mens rust dan voor een wijle en is wederom

het ware zelf, een geestelijk wezen. Daarna begint
een volgende incarnatie, om weer meer te leren
betreffende de natuurwetten en het gebruik van
menselijke en geestelijke vermogens. In enkele

Oosterse geschriften wordt gezegd. dat de ziel
incarneert, om haar onwetendheid te verdrijven',
In onze wereld bevinden zich mensen van aUe

graden van ontwikkeling, zoals opvoeders en psy-
chologen hebben aangetoond. De theorie del' re-
incarnatie verklaart zulks, terwijl zij de nadruk
legt op het belang dat een ieder de beste gelege-
heden krijgt, die voor zijn ontwikkeling mogelijk
zijn. Primitieve volken hebben behoefte aan om-
standigheden, die de zintuigen in actie houden en
het vermogen tot ingespannen werken, een goed
oordeel en een gevoel van verantwoordelijkheid
jegens anderen doen ontwaken. Het landleven zal
daarom voor hen normaal zijn, evenals voor aUe
anderen, in wie de meer ingewikkelde denkproces-
sen nog niet opgewekt zijn. Zulke mensen staan
nog dicht bij het dierlijke bewustzijn, met een
sterk en aangeboren instinct aangaande de na-
tuurverschijnselen. Meer dan de halve bevolking
op aarde is nog in dit stadium van ontwikkeling,
ofschoon de verhoudingen in verschillende lan-
den varier en, en ook tussen het Oosten en het
Westen. Na vele incarnaties van dit soort ont-
wikkelt zich het vermogen om te redeneren, in
tegensteUing tot het instinctmatige denken, in
voUere mate, en dit behoeft dan een prikkel van
andere geaardheid. AUe eerlijke vormen van in-
dustrie, zaken en handel geven passende gele-
genheden voor snelle groei in dit stadium - een
stadium, dat in het Westen zcer veel voorkomt
in dit tijdvak van de geschiedenis del' wereld.
Het objectieve denken, dat zich met concrete
zaken bezighoudt, wordt door dat beschavings-
type bevorderd, maar er is veel kans op een te
materialistische waardering, tenzij er gei"nspi-
reerde geestcli,jke leiding is.



Na de groei van het objeetieve denken in de mens
en in het ras, ontplooien zich hogere vermogens
van de geest, en het mentale voertuig zelf komt
onder de macht van de geestelijke mens. Mannen
en vrouwen, wier hoogste verstandelijke eigen-
schappen zijn opgewekt, zjjn in staat om abstraete
beginselen te begrijpen, ook persoonlijke zaken
tot op zekere hoogte onpersoonlijk te waarderen,
en iets te begrijpen van de algemene strekking,
die ten grondslag ligt aan nationale-, godsdien-
stige- en rasverschiIlen. Het is duidelijk, dat dit
de mensen zijn, die het beste voorbereid zijn om
te leiden, om de rechtswetenschappen, genees-
kunde en andere beroepen uit te oefenen. Hun
"ermogen om ruimer te denken dan alleen vanuit
een persoonlijk stand punt, maakt hen tot ideal<.'
staatsdienaren.
Aangezien in ieder mens de neiging bestaat dat-

gene, wat tevoren gebeurd is, in het kort te her-
halen, komen het vermogen tot abstract denken
en de zuiverder vormen van redeneren gewoon-
lijk pas in de latcre levensjaren tot uiting. In
minder gevorderde pcrsonen verschijnen zij in 't
geheel niet. Een leidende minderheid van ons
menselijk ras heeft nu de hogere mentale ver-
mogens ontplooid, zodat er enige hoop bestaat
een minder chaotische wereld te verkrijgen.
In het laatste stadium van groei, na talrijke

levens als mens, beheerst de geest de gehele per-
soonlijkheid. Dan wordt hij een bovenmenselijk
wezen en verlaat de mensheid, omdat hij haar
lessen geleerd heeft. De vervolmaking van het
menselijk bewustzijn is de reden voor herhaalde
wedergeboorte op aarde. De grote Leraren der
mensheid, zoals Gautama de Boeddha, Sri Krishna
en J ezus Cbristus waren en zjjn zulke volmaakt

geworden menselijke wezens, in waarheid onze
Oudere Broeders. Hun levenswijze en de vermo-
gens, waarvan Zij gebruik maken, gaan ons tegen-
woordig begrip te boven, ofschoon wij de weg
kunnen bestuderen, die Zij volgden, het pad van
heiligheid, dat tot vervolmaking van de mense-
lijke aard voert.

Lee t u u r v 0 0 r v e r d ere s t u die (vgl. de opgaaf
onder hfst. I):
H. J. van Ginkel, Leeft men meer dan eenmaal op aarde?
Leerboek der Theosofie, Hoofdstukken IV en VII
De oude Wljsheid, Hoofdstukken VII, VIII en IX
Grondbeginselen der Theosofie. Hoofdstukken I. II, III
en IV



Hoofdstuk IV

DOOD EN SLAAP

IN de kring-loop van menselijke incarnaties is de
lange periode tussen de stoffelijke levens cen
essentieel element, want er zijn belangrijke pro-
cessen van verandering en assimilatie gaande
tussen de incarnaties. AIle grote godsdiensten
geven enige lering aangaande het leven na de
dood, alhoewel zij dikwijls vaag en soms ver-
ward of misleidend zijn.
Wanneer rle ziel bij de aanvaDg van elke peri-

ode van incarnatie wedel'om haar aandacht tot
de aarde richt, wordt eerst stof voor de mentale
vorm verzamcld, het gevoelsleven wordt er daar-
na in geweven, en ten slotte ontwikkelt het stof-
felijk embryo, dat na de geboorte lallgzamer-
hand door de menselijke geest tel' hand wordt
genomen. Bij de dood vindt het omgekeerde plaats:
het stoffelijk voertuig wordt allereerst verla ten,
later gaat het gevoelsleven teniet, daarna 't leven
in de mentale sfeer, waarna de menselijke geest
aan het einde van elke cyclus tot zijn zuivere
toestand als geestelijk wezen terugkeert. Gedu-
rende dit opeenvolgend afleggen del' persoonlijke
gewaden wordt de ondervinding, opgegaard door
het bezit van elk dezer in hct pas afgelopell
leven, geleidelijk verwerkt en illgevoegd in de
totale ervaring van het Zelf.
Onmiddellijk na de dood van het stoffelijk li-

chaam is gewoolllijk een tijd van bewusteloos-
heid, dic longer of korter kan duren naargelang

van het karakter, de ondervinding en de wijze,
waarop de dood intreedt. Om de verandering te
begrijpen, die tijdens deze pauze plaats villdt,
is het noodzakelijk het verband van het mellSC-
lijke bcwustzijn tot het stoffelijke lichaalll gedu-
rende het waakleven te onderzoeken.
Ret gehele leven door verschaft het stoffelijke li-

chaam aan de geestelijke mens een brand punt,
waarvan de andere persoonlijke gewaden afhan-
kelijk zijn voor hun sterkste belevenissen. Bij
jongere zielen, die geen helder begrip hebben,
veroorzaakt dit verband hun gevoel van afge-
scheidenheid en van samenhang. Ret sympathisch
zcnuwstelsel is in hoofdzaak de schakel tussen het
gevoelslevell en het stoffelijk liehaam; de her-
senen en het centrale zenuwstelsel vormen de
band met het denkvermogen. Ook wanneer de
mens slaapt, en zijn bewustzijn werkt niet lan-
gel' door middel van de hersencellen, dan blijft
altijd een levende schakel tussen de zicl en de
stoffelijke vorm bestaan, die de ziel een goede
stoffelijke verankering verschaft in de slaaptoe-
stand. Dit is nodig om de mens in staat te stel-
len in de stoffelijke wereld weer wakker te wor-
den met de volledige herinnering aan zijn 1'001'-

aIgaande ondervinding in dat lichaam, toen hij
wakker was. Wanneer die levende schakel wordt
vel'broken, sterft het stoIfelijk lichaam.
Slaap en dood komen overeen en zijn toch ver-

schillend. Wanneer wij in slaap vallen, sluipen
we als 't ware weg uit het stoffelijk gewaad en
leven in dat van de ziel (kama-manas), in een
wereld van levendige vormen en verwarde ge-
dachtcn en gevoelens, zoals droomanalyses doen
zien. De wetenschappelijke bestudering van dro-
men heeft aangeioond, dat mensen zich yaag



bewust blijven, wanneer zij slapen. Helderziende
onderzoekers verklaren, dat slapende mensen ge-
woonlijk dicbtbij bet stoffelijke liebaam blijven.
Het is heel goed moge!ijk voor iemand, die slaapt,
om het gewaad van aandoeningen en verstand
(kama-manasisch) op vrijwel dezelfde wijze te
bruiken als het stoffelijk liehaam in de waaktoe-
stand, maar het is niet waarschijnlijk, dat hij er
even bedreven mee omgaat. Hij is het helemaal
niet gewend zich met gedaebten en gevoelens op
een objectieve wijze in te laten; daarom zijn zijn
dromen verward en vaag, en wanneer hij schrikt,
sneH hij terug langs de levende schake! en maakt
het stoffelijk brein met een sehok wakker.
Bij de dood van het stoffelijk lichaam wordt de

levende schake! verbroken. Daarna, in de pauze
na de dood, doen de krachten van de ijlere we-
relden - die de meeste mensen tot dusver nog
niet kunneu bebeersen - zich gelden. De stof van
de voertuigen van het gevoel en het verstand heef!
de neiging zieh te hersehikken naar haar eigen
aard, n.l. in lagen, met de dichtste stof, die de
meeste weersland biedt, aan de buitenzijde. De ziel
is niet andel's dan tijdens het aardleven, maar
wanneer de hersehikking van de stor der per-
soonlijke lichamen na de dood beeft plaats ge-
had, is haar aandacht strikt begrensd; de betrok-
ken persoon kan vanaf dat ogenblik alleen er-
varing opdoen door contacten met de buitenste
laag. Dit komt omdat hij het zuiver J'ichten van
zijn aandacht door middel van het bezit van de
stoffelijke zintuigen en de hersenen heeft ver-
loren, en nog niet het volledig beheer heeft gc-
kregen over zijn gevoelens en gcdaehten, waar-
mede hij nn direct te maken heeft in de toe.
stand na de uood.

Wanneer men zieh alleen bewust is door mid-
del van een laag van bet gevoels lichaam, is de
ondervinding daartoe begrensd, maar de scherpte
van het gevoel neemt toe. Het gevolg kan som-
tijds pijnlijk zijn. Grove begeerten, waaraan men
gedurende het aardse levcn de vrije loop heeft
gelaten, veroorzaken een bevig verlangen naar
,erdere bevrediging, maar nu ontbreken de mens
de stoffelijke middelen om aan deze lust te vol-
doen. Hij kan onmiddellijk levendige voorstellingen
van zijn genoegens makcn uit de direct reage-
rende stof der innerlijke werelden, maar daaraan
ontbreekt de eigenschap, die aan de stoffelijke
vorm verbonden was, welke zijn lust hevredigde.
Vit zulke ondervindingen komen dc verbalen
van de hellen, van de schalen met voedsel, dat
lekker lijkt, maar smakeloos is, van beelden dic
verdwijnen, wanneer ze worden aangeraakt, enz ..
die in aIle besebrijvingen van het hiernamaals
voorkomen.
De meeste mensen worden na de dood wakker

in een zeer gewone wereld van hun eigen maak-
sel, die de hun vertrouwde omgeving weergeeft, of
de dingen, waarvoor zij erg bang zijn geweest. Of-
scboon zulk een omgeving aIleen voortkomt uit
hun eigen ondervinding, uit bun eigen voorstel-
lingen, gewekt door gedacbten of gevoelens, kan
zij inderdaad zieh zeer echt voordoen. AIle erva-
ringen van het hiernamaals zijn seheppingen van
de mens zelf, die datgene ontmoet, wat hij in zijn
eigen wereld van gedacbten en aandoeningen heef!
opgebouwd - zijn verlangens, vrees, lieIde, ge-
daebten omtrent anderen, plannen en hoop. Aldus
is hij gelukkig 'of lijdt hij overeenkomstig zijn
aard. Na de dood ontmoet iedereen zichzclf, zo-
uls )Jij zjch in het pas afgelopen leven gevormd



heeft, en hij mod in die schepping blijven leven,
totdat het lichaam, dat er uitdrukking aan geeft,
versleten is door gebrek aan verdere belangstel-
Jing of door normale onthinding. Dit proces duurt
lang of kort, naa rgclang van de kennis, de rein-
heid en de algemene ontwikkeling van oe hetrok-
ken persoon.
Het is eYeDwel niet noodzakelijk voor de mens

om automatisch de versehillende stadia van het
vageVUllr door te maken, al gaat de grote massa
daar ook mee door. Inoien icmand, nog op aarde
zijnde, in het rouakberoustzijn acM geeft op zijn
gedachten en de reacties van zijn gevoelens en nog
in het stoffelUke lichaam er hewust controle op
uitoefent van de kant van de individuele geeSt'
blijft dat vermogen tot controle zowel gedurende
slaap als na de dood. Aangezien dezc conti-ole een
geestelijk vermogen is, kan ze zowel in, als huiten
het stoffelijke lichaam worden toegepast, ofschoon
het moeilijkf:>r gaat, wanncer het helrlere hrand-
punt, oat een goed geoefencl stoffelijk lichaam
geeft, met cle clooo wegvalt. Iemand, die dit ver-
mogen heeft ontwikkeld, zou, ook al leeH hij
nog op aaroe, in staat zijn om zich heen te zien
gedurende de slaap. Hij zou dan zeer waarschi.rn-
Jijk zien wat in de innerlijke werelden geheurde
en zelfs met de zogenaamde doden in contact
kunnen komen. Maar werkelijk verband met de
mensen generzijds is niet altijd gemakkeljjk; er
zijn veel kansen op verkeel'Cle vereenzelviging en
zelf-misleiding. Het onderwerp zal opnieuw he-
handeld worden in Hoofdstuk VIII, waarin de
psychisehe eigenschappen besproken worden.
Aile beschrijvingen van het hiernamaals, afkom-

stig van hclderzienden en van de overlevering,
stemmen daarin overeen. clat er een voortgaand

terugtrekken uit het verleden is, dat eindigt mel
een tijd van zaligheid, de hemelwereld. Ceclu-
rende deze periode geniet cen ieder van de he-
mel, die hij zichzelf op aarde gedaeht heeft. Idea-
lisme, onzelfzuehtige liefde, toewijding aan een
zaak of aan artistieke seheppingen ..- dit alles
wordt beloond in deze periode van zalige assi-
milatie, die dikwijls zeer lang duurt, want goed-
heid, waarheid en s«hoonheid zijn tijdeloos.
Wanneer al oezc beste vruebten van het verleden

in de hemelse staat verwerkt zijn, geraken indivi-
duele gaven en persoonlijke eigenschappen we-
del'om in een toestanrl van sluimering, zoals het
zaad in de winter. Er wordt gezegd, dat de geest
een korte hlik van het ganse verleden en de toe-
komst heeft, en zieh opnieuw tot inearnatie keerl,
omdat hij zich bewust is van de ontoereikend-
heid zijner ondervindingen. Hij dient veel meer
te lereD, voordat hij voor immer in de wereld
van zuivere geest kun blijven.

Lee t u u r v 0 0 r v e r d ere s t u die (vgl. de opgaaf
onder hfdst. I):
A. Besant. De dood en daarna?
C. W. Leadbeater. Aan gene zijde des doods
C. W. Leadbeater. Het astraal gebied De hemelwereld
C. W. Hampton. Overgang
E. L. Gardner. Deze wereld en wat daarop voigt
Leerboek der Theosofie. Hoofdstuk VI
De oude Wijsheid. Hoofdstukken II-VI
Grondbeginselen der Theosofie. Hoofdstukken V en VI



Hoofdstuk V

DE WET VAN KARMA

de lleiging del' tcgenstellingen om tegen elkaar in
te gaan, met de strekking om uiteindelijk tot even-
wicht te komen. Esselltiecl is zij noch een zede-
lijke, noch een persoonlijke wet: zij is niet andel's
dan de wijze, waarop de natuur, met inbegrip van
de mens, zich gedraagt. Haar ,goedheid', of barm-
hartig bestanddeel ontstaat omdat de onvermijde-
lijke reactie del' natuur op elke stoot of ruk van
het mensdijk bewustzijn, door smart of vreugde,
de aandacht richt op de wij1.e,waarop die natuur
werkt. Indien de reaetie pijnlijk is, dan streeH de
lijder er naar de fout de volgende maal te vermij-
den. Indien hij meent dat ze weldadig is, zal hij
de crvaring herhalen en er meer van willen weten,
en 1.0 kan hij ten slotie een gedragslijn vinden,
die blijvende voldocning schenkt.
Wanneer iemand in staat is te begl'ijpen hoe de

natuur werkt in de werelden, waarin hij leeH, kan
hij de werking van de paren van tegenstelling in
zich lang1.amerhand te hoven komen. Zelfbeheer-
sing (waarhij de geest werkzaam is als menselijke
wil) stelt de mens in staat een bepaalde keu1.e
te doen in zijn doen en laten, 1.odat hij zich niet
laat meeslepen door de heersende mening of haar
precies voIgt. Inzicht (buddhi) werpt Heht op zijn
keu1.e door mededogen en een diep besef van een-
heid met anderen. Scheppende verbeelding (het
fijnere bestanddeel van manas) kan fouten en
dwalingen voorkomen, en nieuwe toestanden en
gelegenhec1enscheppen.
De uiteinclelijke toestand, die voor een kort ogen-

blik tussen twee inearnaiies wordt genoten, is die
van een screen evenwiebt, waarin de slinger van
actie en reactie door wijsheid in evenwicht is.
Daar bestaat de geest in zijn ware aard, in vol-
maakte harmonie.

IN de loop de1.er studies is het woord karma
gebruikt om de wet aan te duiden, waardoor
het nauwkeurige gevolg van elke handeling. elk
gevoel en elke gedaehte ten slotte terugkeert tot
de persoon, die ze aanvankelijk voortbracht. De
toepassing van deze wet op het menselijke bewust-
1.ijnheeft zulk een diepe uitwerking op het per-
soonlijke levcll, dat ze verdere overweging verdient.
In de nalnurkunde is het feit, dat aetie en re-

nctie gelijk en tegengesteld zijn, al 1.eer lang
bekend. In theosofisehe leringen wordt de wis-
selwerking tussen actie en reactie als iets uni-
versecls bcsehouwd; zij komt tot uitdrukking in
de grote paren van tegensteUing.
Wanneer het Ene voor het eerst polariseert en

tweevolldig wordt, ontstaan de paren van tegen-
stelling (zie Hoofdstuk I), en het beginsel van
polariteit, van spanning en wisselwerking tus-
sen tegenstellingen. doorloopt aUe natnurrijken.
Het is van invloed op de bestanddelen van
's mensen omgeving, op de ceUenvan zjjn lichaam.
op het voedsel dat hij eet. Het be'invloedt ook
1.~jnpsyehologisch leven, want begeerte en tegen-
1.lll,ho~.ger en verzadiging, ambitie en traagheid,
enz. dl'lJven de mens voor- en aehternit van het
ene uiterste naar het andere. De1.e wet bestuurt
aIle soeiale werkzaamheden, aIle verhoudingen tot
andere mensen.
Zo is de wet van Karma de uitdrukking voor



Zulk een toestand van zuivel' en zalig bestaan is
niet alleen moeilijk te begrijpen, maar ook - als
we heel eerlijk zijn - niet erg aantrekkelijk voor
de meeste mensen, en dit verklaart waarom de
mens, na de vluehtige smaak ervan tussen de
kringlopen van incarnatie in, telkens weer naar
de aarde terugkeert. Hier komt men weer in een
meer vertrouwde omgeving, waarin actie en re-
actie op elk moment tegen elkaar ingaan.
In het gewone leven veroorzaakt de menselijke

gedaehte een reactie in de wereld van het den-
ken; ook verandert men daarmede langzamer-
hand zijn verstandelijke bekwaamheden, door ze
te versterken of te verminderen, al naar het ge-
val is. Wat de mens voelt, belnvloedt het ge-
voelsleven van anderen, en ook verandert het ge-
leidelijk zijn eigen vermogen om te gevoelen. De
wijze, waarop hij handelt, is van invloed op zijn
familie, zijn buren, zijn stoffelijke omgeving. Dit
laatste is het gemakkelijkst te begrijpen.
Klaarblijkelijk maakt men gewoonlijk geen on-

derscheid tussen gedachten en gevoelens, en velen
handelen ingevolge de aandrang van een emotie,
zodat ook de handeling daarvan de invIoed on-
dergaat. Tengevolge van zulke vertroebelingen
wordt de werking van de wet van actie en re-
actie duister, en een goed begrip ervan kan al-
leen gevormd worden, wanneer haar bestanddelen
ontward en afzonderlijk bestudeerd worden.
Een nuttig algemeen beginsel om te onthouden

is, dat het motief, dat een of andere werkzaam-
heid veroorzaakt, het niveau bepaalt, waarop de
voornaamste reaetie zal plaats hebben. Zo zal
iemand, die opzettelijk hard werkt om geld te
verdienen, ten einde zijn kinderen een goede op-
voeding te geven, een karmische reaetie opwek-

ken, afwijkend van die van iemand anders, die
jaagt naar geld, omdat hij gierig is. Een kind,
dat in speelsheid een stuk metaal in een wissel-
verbinding van een spoor legt en daardoor een
ongeluk en verlies van mensenlevens veroorzaakt,
omdat het vergat het weer weg te nemen, zal
later, misschien in een andere incarnatie, omstan-
digheden onder het oog moeten zien, die ver-
schillen van die van een terrorist, die opzettelijk
een trein deed ontsporen om politieke redenen.
Elk van zulke voorvallen is gecompliceerd en zal

een drievoudig resultaat hebben, zowel onmiddel-
lijk als veel later, in de werelden van handeling,
gevoelens en gedachten. De voornaamste reaetie
zal, overeenkomstig het aangegeven beginsel, op
het niveau van het motief liggen. Onzelfzuchtig-
heid en hebzucht, vergeetachtigheid en de wil om
schade te berokkenen, onwetendheid en toewijding
tot een zaak, al deze faetoren zullen in de toe-
komst de voornaamste gevolgen voor de verschil-
lende handelende personen teweegbrengen, naar-
gelang van de hoedanigheid van de stoot, die ,het
wiel van actie en reaetie' tot wenteling bracht.
Er is verder een drievoudige classificatie betref-

fende de karmische wet die nuttig is, omdat zij
aantoont hoe iedereen vrij is zijn toekomst op te
bouwen binnen de werking van de wet zelf. Er
is (a) "rijp" karma, dat gereed staat om tot uit-
werking te komen als onvermijdelijke gebeurtenis-
sen in het tegenwoordige leven; (b) het karma van
het karakter, dat tot uiting komt in neigingen,
die het resultaat zijn van de opgehoopte ervarin-
gen van vele levens, maar die kunnen worden
gewijzigd door individueel initiatief, door het-
zelfde vermogen, dat ze in het verleden vormde;
en (c) het karma, dat elk ogenblik wordt ge-



maakt. Het laalstgenoemde is de aanleiding tol
toekomslige gebeurtenissen en het toekomstige
karakter. Een van de meest yoorkomende dwa-
lingen is de voorstelling, als zou al het karmu
vaststaan en onverandprlijk zijn. Bovenstaande
analyse toont aan, dat alleen a, het karma van
verleden, werkelijk vaststaat. Op elk ogenblik
van ons levpn brengen wij verandering in b, en
bepalen wij onze toekomst door onze onmiddel-
lijke reactie, c., op de toestand, waarin wij ons
bevinden.
Het karma. dat iedereen in de toekomst waeht

_ natuurlijk clat, wat hijzelf gemaakt heeft -
wordt dikwijls veIl" levellS opgespaard, voordat
het neerslaat en volledig moet worden ui tgewerkt.
Stel dat M zekere X heeft g.edood in toom of uit
jaloezie. De daad werkt terug op M's karakt".r,
want ze is uit zijn aard voortgekomen. Daarom
ondergaat hij een onmiddellijke reaetie op de ge-
voelens, die de daad opwekten, in de vorm van een
versterking of een verminderiug van diezelfde ge-
voelens. Dit is het karm"a, dat hierboven als b is
aangeduid; en die reaetie is er aHijd. En elke
handeling maakt de bedrijver automatisch beter
of sleehter, ofschoon een opzettelijk gekozen
daad een yeel dieperc uitwerking heeft clan elke
andere. Het kan zijn, dat M gedurende vele le-
vens X niet zal ontmoeteJ;l, en intussen zijn ka-
rakter sterk veranderd heeft. Indien het verbeterd
is, zou het kunnen zi,in dat, als zij elkaar weer
ontmoeten, M zich vrijwillig offect om X voor
gevaar te behoeden. Indien hij nog even jaloers
is gebleven, zou hij X misschien weer doden en
om een geringere reden. Maar er is alti,id kans,
dat de verllouding verhetert, want elk hunner
heeft het in zijn eigen hand een gunstiger schik-

king te treHen, als de vroegere omstandigheden
zieh herhalen (het karma sub c).
Soms wordt tegen het denkbeeld, dat elk mens

de maker van zijn eigen lot, van zijn tegenwoor-
dig leven en zijn toekomstige levens op aarde is,
evenals van zijn eigen hemel en hel tussen de le-
yens in, te velde getrokken door hen, die het denk-
beeld van een allen liefhehbende Voorzienigheid
koesteren, tot wie zij zich kunnen wenden om hulp
en bescherming. Men zegt dan, dat Karma een
harde leer is, die de liefde Gods ontkent, enz.
Maar in werkelijkheid is zij niet alleen een uit-
drukking van goddelijke wijsheid, maar ook van
goddelijk mededogen. Zij is een rechtvaardi.~ en
zacht middel om de mens te leren, dat hlJzelf
scheppend en goddelijk is.
De mens moet zijn onwetendheid aangaande de

O'oddelijkewet te boven komen. Pas wanneer hij
~vijs en van mededogen vervuld is, zal hij de
wereld voor de mensen om zich heen mooi en
gelukkig kunnen maken. Zorgvuldig nadenken
zal de overtuiging bijbrengen, dat aBeen wan-
neer men voortdurend tegenover de precieze
gevolgen van zijn eigen aard en gedrag komt te
staan, de mens zich nauwkeurige kennis van de
psychologische en geestelijke wet en van de ver-
mogens, die in hem sluimeren, kan eigen maken.
Bij de studie der natuurwetenschappen weet men

heel goed, dat bepaalde fundamentele gedrags-
regels of wetten onder alle omstandigheden op-
gaan, ofschoon rekening moet worden gehoud~n
met variaties. Op grond van de betrouwbaarheld
dezer wetten kunnen modeme precisie-instrumen-
ten worden gemaakt en grote gebouwen zich
llandhaven. Zo is het ook met de wet van het
evenwicht, van aetie en reactie in menselijke



aangelegenheden; er kan op gebouwd worden, dat
zij op bepaalde wijze werkzaam is. Wanneer men
begrijpt hoe zij werkt, kan men daarnaar ten slotte
zijn eigen leven richten. Als de mens het nauwkeu-
rig gevolg van zijn eigen gedrag leven na leven, en
ook tussen de levens in, tegenkomt, zal hij er ten
laatste toe gebracht worden de wetten te verstaan,
die het menselijke bewustzijn beheersen. Door
middel van die l<:enniskan hij niet alleen zijn
eigcn persoonlijke kenmerken meester worden,
maar kan hij vanuit zijn geestelijk mirldelpunt
vermogens oproepen, waarvan de meeste mcn-
sen zelfs niet dromen.
Hoe dieper men in de studie van de werking van

de wet van karma doordringt, des te betel' ziet
men ook, hoe goed ze aansluit bij de behoeften
en de processen van de menselijke groei. Veel kan
b.v. in de eerste stadia geleerd en ondergaan
worden als een ervaring van de groep; weldaden
kunnen komen, die men nog niet persoonlijk ver-
diend heeft. Als later individuele leden van de
groep onafhankelijk worden en boven de massa
uitsteken, hebben zij een veel groter individueel
gevolg op hun omgeying. Ten slotte leert een
ieder, dat het leven een is, en geeft zich graag
als dienaar van het geheel, zodat welke verdienste
hem ook toekomt, zijn medemensen erin zuBen
delen.
Het denkbeeld van groeps- of sociaal karma

moet derhalve worden toegevoegd aan de andere
denkbeelden over karma, die geopperd zijn. Het
werkt niet altijd gelijkmatig, maar leidt er toe,
dat eeIizelfde groep mensen telkens weer tezamen
komt, om de rrsultaten van hun gemeenschap-
pelijk werk in het verleden in ontvangst te ne-
men. Mensen zijn met elkander verbonden door

sterke banden van persoonlijke Hefde en haat,
maar zij delen eveneens in, en zijn beperkt door,
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
yoor goed of kwaad, door hun groep verricht,
en voor de schade of het voordeel, dat voortkomt
uit het gemeenschappelijke werk van hun fami-
lies, hun deelgenoten in zaken, hun volken. Het
antwoord tot hen, die van iemand, die in moei-
lijkheden is, zeggen: "Ja, dat is zijn karma! Wij
kunnen er niets aan doen", moet luiden, dat het
binnen het onmiddellijk karma van degenen, die
er van horen, kan liggen om een oud onrecht
of een vroeger veroorzaakt leed te herstellen,
waarvan het brein zich in dit leven niet bewust
is. De Goede Wet geeft juist langs zulke wegen
gelegenheden tot sociale daden, die in de diepste
betekenis een rechtmatige betaling van een oude
schuld kunnen zijn.

Lee t u u r v 0 0 r v e r d ere s t u die (vgl. de opgaaf
onder hfst. I):
De oude Wijsheid. Hoofdstuk IX
Grondbeginselen der Theosofie. Hoofdstuk IV
A. Besant. Handboekje Karma
A. Besant. Een studie in Karma



Hoofdstuk VI

HET PAD VAN VOLMAKING

samenwerking met de wil van het Ene. Dikwijls
vindt de hcwustwording plaats door de heersende
godsdienst, maar zij kan worden verhaast door de
een of andere intense ondervinding van gebrek of
persoonlijk lijden.
Het doel van iedere godsdienst is om de mens

altijd zijn geestelijke aard en bestemming voor te
houden, en in tijden van geestelijke verlichting
werd die taak met goede gevolgen volbracht. Maar
wanneer, te cniger tijd, godsdienstige leiders de
esoterische leringen van hun geloof uit bet oog
verliezen, is daarvan een algemeel1e verzinking in
het materialisme het gevolg en de menselijke ont-
wikkeling wordt sterk geremd. Mensen hebben er
nu eenmaal behoefte aan, dat het Heht der waar-
heid hun altijd voor ogen wordt gehouden, anders
verliezen zij de juiste richting en zwerven doel-
loos rond, terwijl zij trachten vrede en geluk te
yinden langs wegen, die noch tot die vrede des
harten noch tot algemeen welzijn voeren.
Wanneer iemand het innerlijke levensdoel een-

maal goed beseft heeft, zal hij zieh waarschijnlijk
afvragen, wat hij zou moeten doen om dat sneller
te bereiken. De vergelijkende studie der godsdien-
sten toont aan, dat de methoden voor geestelijke
training in aUe geloofsvormen dezelfde zi,jn. Nog
onlangs schetste de grote psyeholoog J ung de
stappen, die iemand, gedurende het proees van
analyse, langzamerhand ,vrij' of onafhankelijk
zal maken. Zij blijken dezelfde stadia te zijn
als de cerste ;;tappen op het pad van heiligheid.
J ling spreekt van belijdenis, begrip, opvoeding
of hernieuwde opvoeding, en transformatle. De
Hindoese termen zijn onderseheidingsvermogen,
begeerteloosheid, beheersing van het gedrag
en bcvrijding. Tn de Cbristelijke mystiek be-

HET uitgehreide plan van ontwikkeling, dat in de
theosofische leringen beschreven wordt, heeft
niet alleen betrekking op het verleden, maar ook
op de toekomst van de mensheid. V60r ons ligt
het bovenmenselijke rijk, waarin de beperkin-
gen van menselijke gedaehten en gevoelens zijn
overwonnen. In dit rijk bereikt de geestelijke
mens bewuste eenheid met het Ene leven, en
voortdurend oefent hij elk lichaam, dat hij ge-
bruikt, tot een gerede samenwerking met de wil
van het Ene.
De verandering van de gewone menselijke er-

varing tot dit zeer verheven bestaan vindt lang-
zaam plaats, ofschoon ze sneller verloopt in de
latere stadia van de menselijke vooruitgang dan
in de aanvankelijke. De mens leert door middel
van re'incarnaties in vele rassen en landen, en
onder zeer uiteenlopende omstandigheden, dat
hij niet alleen geen stoffelijk lichaam en zelfs geen
re'incarnerende zie1 is, maar dat de bron en het
centrum van zijn wezen zuivere geest is. Deze
kennis komt pas na menig experiment, gedurende
welke vervulling wordt gezocht in de cne soort
crvaring na de andere: in sensa ties, in het fa-
miJieleven, in genegenheid, in het bijeengaren van
bezit, of in roem, de bE-wondering door andel'en.
Maar eindclijk komt een inearnatie, waarin de
mens zich van zijn ware geestelijke aard bewllst
wordt en beseft. dAt zijn doel en geluk Jigt in



1) De toelichting op de vier stadia, die in A and e
Voeten van de Meester door J. Krishnamurti wor-
den gegeven, is op occulte traditie ~egrond, is zonder
bijzonder godsdienstig .vooroor~eel, en, IS een v.an de vol-
ledigste eenvoudige gldsen, die op t ogenbhk bestaan
voor hen, die zich willen oefenen voor het leven van de
geest.

hij verandering wenst, of ,de dingen, die er altijd
zijn geweest' wil bebouden. Rij leert bebeersing
van de gedaebten, zowel door regelmatige medi-
tatie-oefeningen als door zieh te eoneentreren op
zijn dagelijkse taak. Rij wordt eenvoudiger en
tevredener, terwijl hij volhardend zijn sympathie
aan anderen geeft en begrip voor hen toont. Lang-
zaam aan verdrijft hij de sluiers, die in het ver-
leden zijn denkvermogen en zijn gevoelens om-
hulden, en ten slotte krijgt hij een visie van de
waarheid, welke hem voor altijd de zekerheid
geeft, dat het enige in de gehele werehl, wat er
werkelijk op aankomt, is dat de wil van het barm-
hartige Ene Leven evenzeer op aarde zal worden
gedaan als in de hemel.
Tegen de tijd, dat een opreehte bestuurder deze

ondervinding doormaakt, staat hij al vele levens
bekend bij zijn Oudere Broeders, Zij die lang ge-
leden dit pad v66r hem betraden. Zij helpen hem
op Run eigen wijze. Zij maken zelden de wcg eff.:n
voor hem, want hij moet het karma van zlJn
Yfoegere onwetendheid en de daaruit voortvloei-
ende fonten onder de ogen zien, maar Zij kun-
nen hem brengen naar mensen, die zijn hulp
nodig hebben of naar degenen, die hem wat kun-
nen lercn, of wel Zij kunnen bem er toe bewegen
bepaald werk te doen, dat hem oefent voor wat
hij daarna moet leren. Deze tijd staat bekend
als het Proefpad.
Besehrijvingen van dc verdere treden van het

Pad en van de grote inwijdingen, die de stadia
afbakehen, zijn thans openhaar gemaakt en kun-
nen elders worden gelezen. In een bepaalde pe-
riode van de hogere training worden de psy-
ehisehe en innerlijke vermogens opgewekt, omdat
de innerlijke licllamen dan onder eontrole zijn en

ten zij zuivering, verliehting en vereniging.1)
Men zou kunnen vragen: Waarom is het van

belang zulk een training door te makcn? Is het
Iliet betel' iets te doen om onmiddellijk anderen te
helpen? Ret antwoord luidt dat, zolang men niet
iets weet, en door studie en door experiment, van
de grondwetten van het mcnselijk gedrag en van
de beginselen, die de ontwikkeling hesturen,
iemands welgemeende pogingen gemakkelijk
evenzeer kwaad als goed kunnen doen, en dat
men op zijn minst heel wat tijd en energie vel'-
spilt over zaken, die in de grond niet belangfljk
zijn. Zo is b.v. een van de eerste dingen, die vel'-
eist worden bij werkelijke oeeulte training, vel'-
draagzaamheid tegenover degenen met wie men
't niet eens is. Dit verruimt het denken, staat
vrijheid van denken aan allen toe en maakt ver-
volging onmogelijk. LiefdevoHe dienst, zonder in
andermans zaken tussenbeide te komen, is een
essentieel deel van de oeeulte training.
Hij, die de oefenschool in denken, voelen en han-

deling voIgt, die aangegevell is voor de bestu-
deerder van oeculte leringen, leert langzaam, jaar
na jaar, of zeUs leven na leven, de vcrschillen
tussen schijnbare tegensteHingen tot harmonie te
brengen door de nadruk te leggen op de ware
eenheid, die aan aHes altijd ten grondslag ligt.
VerdeI' moet hij leren handelen tel' wille van
waarheid, goedheid en sehoonheid, en niet om-
dat hij dit of dat voor zicbzelf beboeft, of omdat



de geest krachtig genoeg is om alle vermogens op
verstandige wijze te gebruiken. De Oudere Broe-
del's beschouwen de psychische vermogens niet
als iets heel ongewoons; zij zijn de ontwaakte zin-
tuigen del' innerlijke lichamen en kunnen, even-
als de stoffelijke zinnen, van waarde zijn wan-
Deer zij goed geoefend en bcstuurd wornen, maar
verkeerde indrukken geven, wanneer zij ondes-
kundig worden gehruikt. Tegenwoordig praat men
er in 't openbaar veel over, en aangezien zij wer-
kelijk gevaarlijk voor de betrokkene zijn, wanneer
zij te vroeg worden opgewekt of verkeerd gericht
zijn, worden zij in het volgend hoofd~tuk nader
hesproken.
Het werk del' Oudere Broeders vindt hoofdzake-

lijk plaats in de innerli~ke werelden. Zij handelen
in volle vrijheid en bewustzijn in de ongeziene
rijken van denken, gevoelen en daarboven, met
passende lichamen, die Zij geschikt maken voor
werk op elke plaats, waal' dit nodig is. Er zijn
vele soorten van werk, zoals dat, wat te maken
heeft met de ontwikkeling van het delfstoffen-,
planten- en dierenrijk, en met de element ale na-
tuurkrachten en de stromingen op de aardopper-
vlakte. VerdeI' zijn er afdelingen, die te maken
hebhen met werkzaamheden onder de mensen en
hulp geven, waar deze van nut kan zijn voor hun
ontplooiing .Veel onzichtbare hulp wordt verstrekt
aan nationale en internationale leidel's, aan
opvoedingswerk, kunsten en wetenschappen en
aan maatschappelijke en industriele experimen-
ten. Ook is er leiding, die uitgaat naar de schar en
van onzichtbare wezens, welke overleclenen, die
zich ongelukkig voelen of pas overgegaan zijn,
en degenen, die op het punt staan over te gaan,
helpen. Er zijn ook velen, die werkzaam zijn

onder de Heren van Karma, machtige wezens,
aan Wie de uitwerking van de Goede Wet in
bijzonderheden is toevertrouwd.
Alles wat wij hebben opgcsomd, en vele andere

activiteiten, staan onder leiding van cen groep
bovenmenselijke Wezens, die in onze literatuur
het Innerlijk Bestuur der Wereld, en soms de
Grote Witte Loge of de Hierarchie wordt ge-
noemd. Het Hoofd van dit Innerlijk Bestuur wordt
de Heel' del' Wereld genoemd. De organisatie van
die groep is hierarchisch, uitsluitend op verdienste
gegrondvest, waarbij de grootste Wijzen de zwaar-
ste verantwoordelijkheid dragen.
Na 'de laatste inwijding gaat de mens over in

het bovenmenselijke rijk. Hij heeft dan niet lan-
geI' een stoffelijk lichaam nodig, en hij heeft het
recht deze wereld te verla ten, indien hij er de
voorkeur aan geeft elders in de kosmos te dienen.
Er bestaat leven in werelden buiten de onze en
vreugdevolle dienst kan in verband met elk dezer
gegeven worden. Zij, die hij onze aarde blijven
cn stoffelijke lichamcn behouden (ofschoon Zij
noodzakelijkerwijze dan onder enigszins bijzon-
dere omstandigheden leven), worden Meesters ge-
noemd. Enkelen Hunner ncmen als onderdeel van
Hun werk voor de mensheid, lecrlingrn aan om
ze te traincn.

Lee t u u r v 0 0 r vel' del' est u die (ViI. de opgaaf
onder hfst. I):
De oude Wljsheid. Hoofdstuk IX
Leerboek del' Theosofie, Hoofdstuk II
Grondbeginselen del' Theosofle. Hoofdstuk XV
J. Krishnamurtl, Aan de Voeten van de Meester
A. Besant. Het pad van leerlingschap
A. Besant. In de Buitenhof



Hoofdstuk VII

PSYCHISCHE ERVARING EN GEESTELIJKE
VERMOGENS

DE theosofisehe levensopvatting versehaft een
uitstekende aehtergrond voor de studie van psy-
ehisehe en hoven het normale uitgaande erva-
ringen, omdat zij zowel de aard van de sfeer,
waarin zij plaats vinden, als de versehillende
vermogens, die gehruikt worden, verklaart.
De sfeer der psyehisehe ervaringen omvat de

innerlijke en onziehthare werelden, welke be-
sehouwd worden ruimte in te nemen en voor-
werpen te bevatten, die materiele vormen bezit-
ten en zieh voordoen in drie dimensies. Maar de
ijle stof der innerlijke werelden gedraagt zieh zeer
versehillend van de groIstoffelijke, omdat ze veel
minder samenhangt en op menselijke invloed
veel sterker reageert dan de zwaardere stoffelijke
materie.
Zij, die psyehisehe eontaeten ondervinden, zijn

in den grond van dezelfde geaardheid als ande-
ren: Allen zijn gecstelijke wezens, die voertuigen
gebruiken, welke opgehouwd zijn uit het tere
materiaal der innerlijke sferen, evenals een stof-
felijk liehaam. Bovendien heeft iedereen rudimen-
taire organen tot waarneming en handeling in
die ijlere voertuigen. Wanneer deze ontwikkeld
zijn, kan hij tasten, proeven, ruiken, zieh bewegen
in deze werelden en waarnemen wat daar ge-
heurt, als en zodra hij de nodige hedrevenheid
erin verkrijgt. Daarom is het heel natuurlijk, dat
vele mensen nu en dan andere ervaringen heh-

ben gehad dan zij. die uitsluitend afhal1kelijk zijn
van de stoffelijke zintuigen.
Zulke psyehisehe ervaringen, die een zeer uitge-

breid terrein bestrijken, vormen, evenals de mid-
delen, die te baat genomen worden om de inner-
lijke waarnemingen met het waakbewustzijn te
verb inden, een ingewikkeld onderwerp van studie.
Hier zuUen wij het hebben over de grondbegin-
selen, aangezien deze nuttig zijn als aehtergrond
voor meer gedetailleerd ol1derzoek.
Een sleutel tot het begrijpen van vele psyehi-

sehe versehijnselen zal men vinden in de aard
en de werking der etherisehe stof, de ijle tegen-
hanger van aIle diehte stoffelijke vormen. Het
etheriseh gebied is de l1aam, die aan de vier
fijnere inrlelingen van de stoffelijke materie wordt
gegeven; deze zijn normaal verbonden en ver-
mengd met de vaste stoffen, vloeistoffen en gassen,
de bekende aggregatie-toestanden 1). In's mensen
stofIelijk liehaam is etherisehe stof op uitge-
zoehte wijze binnen en buiten elke eel en elk
orgaal1 verweven. Zij brengt levenskraeht over
en vormt een werkzaam netwerk, door levens-
kraeht door het gehele liehaam te verspreiden.
Dit netwerk is zo teer, dat het op veranderingen
in de inl1erlijke werelden reageert, toestanden
van denken en voelen weerspiegelt, en deze weer
uitzendt naar de hersenen en de zenuwstelsels en

1 ) Elk gebied of sfeer van ondervinding heeft zeven
onder-afdelingen. De zeven van het stoffelijke gebied zijn
de vaste stoffen, vloeistoffen, gassen, ether 4, ether 3.
ether 2 en ether 1. Ether 1 wordt het atomisch-etherische
ondergebied genoemd en bevat de fijnste soort stof van
dit gebied. Hedendaagse geleerden zouden de etherische
stof der vier ondergebieden. die binnen en rondom een
levende stoffelljke vorm stroomt. waarschijnlijk het elec-
trostatlsche veld noemen. waarin de biochemische wer-
klngen. verbonden aan het lichaam. plaats vinden.



naar bepaalde centra, die chakra genoemd wor-
den, nabij de klieren met inwendige afschei-
ding 1). Het etherische- of levenslichaam van de
mens, zoals het vaak genoemd wordt, werkt der-
halve als een brug tussen de onzichtbare voer-
tuigen en het uiterlijk en zichtbaar stoffelijk li-
chaam.
Het etherische veld binnen en rondom ieder

mens, zijn levenslichaam, kan losjes of stevig van
structuur, fijn of grof zijn, naargelang van de
aard van de betrokken persoon en de soort stof,
die hij aantrekt. Er is echter een ijle sluier van
de fijnste stof van dit gebied (ether I), die de
objectieve indrukken van de psychiscbc werelden
automatisch afsluit van het waakbewustzijn, of-
schoon hij wel subjectief materiaal doorlaat. Dat
wil zeggen, dat hij psychische verschijningen en
indrukken van huitenaf afsnijdt, maar toelaat,
dat eigen gedachten en gevoelens in de hersenen
worden afgedrukt. De etherische sluier wordt
steviger, naarmate het verst and ontwikkelt. Dit
is een van de redenen, waarom psychiscbe kin-
deren hun gaven in de latere kinderjaren kwijt
raken, en ook waarom primitieve mensen ster-
ker tot het psychische neigen dan rassen, waarin
het critische verst and sterk opgevoerd wordt.
Voordat de etherische sluier volledig gcvormd

is, zijn velen ,natuurlijk' of onvrijwillig psy-
chisch en reflecteren automatisch op de psy-
chische contacten, waarmede hun innerlijke li-
cham en omgcven zijn. Zij willen liever niet over
hun ervaringen ondervraagd worden, want cri-

tisch onderzoek maakt, dat er een einde aan
komt. Zij zijn gevoelig voor de omgeving, en
kunnen gemakkelijk tot gedissocieerde toestan-
den. gedeeltelijke trance, enz. vervallen. Over-
eenkomstige toestanden kunnen voortvloeien uit
een beschadiging van de etherische sluier. zelfs
wanneer hij stevig is opgebouwd, en dit geschiedt
door het gebruik van bcpaalde verdovende mid-
delen, door een schok of uiterste vermoeidheid.
Hypnose kan ze ook teweegbrengen, evenals
moderne .schok-therapie'. Beschadiging van de
etherische sluier vereist een zeer zorgvllldige be-
handeling, voornamelijk rust en de juiste soort
hersenoefeningen. De gevolgen kunnen gemak-
kelijk met bepaalde soorten van krankzinnigheid
worden verward.
Bij primitieven. bij kinderen wanneer zij de pri-

mitieve fase van ontwikkeling herhalen, en in
het geval van vele sensitieven, bestaat normaal
een nauw psychisch contact tussen hcnzelf en
de natuur, met hen die zij liefhebben en hun ka-
mer aden. Maar lang niet alle kinderen hebhen
psychisch contact met hun omgeving en zij, die
het bezitten, raken het gclukkig kwijt hij de
normale verstandelijke schooloefeningen. Op de-
zelfde wijze verliest de primitieve mens lang-
zamerhand zijn onvrijwillige psychische eigen-
schappen. naarmate zijn verstandslichaam leven
na leven krachtiger wordt en het groeicnd besef
van individualiteit de afscheidende sluier van
etherische stof versterkt.
Ook vanwege deze sluier en om andere redenen,

zijn de meeste mensen in de innerlijke werelden in
zichzelf gekeerd en zijn zich van weinig of nicts
bewust behalve van datgene. wat binnen hun eigen
ijle lichamen zich voordoet. Psychologen zouden

1) Een volledige beschrilving van het levenslichaam
vindt men in 5 0 m e U n r e cog n i sed F act 0 r sin
Me die i n e. Hoofdstuk II, uitgave van het Theosophical
Research Centre (Londen).



zeggen, dat zij zieh hczighouden met hun eigen
partieuliere of suhjeclieve ondervindingen. Maar
,,-anneer gevoelens en gedaehten onder het heheer
van de geestelijkc mellS worden gebraebt en ge-
leidelijk onpcrsoonlijk worden gemaakt, dan he-
gint de mens zijn aandaeht in de innerlijke ge-
hieden 1111arhuiten te riehten. Hij wordt dan
,wakker' in deze wcrelden en kaJl, wat daar
plaats vindt, zien als een objeetief feit. Dit pro-
ees in die werelden komt overeen met wat in
de stoffel\ike wereld gesehiedt, wanneer een jong
kind voor het eerst leert onderseheiden tussen
zijn eigen vingers en tenen en de voorwerpen, die
het er mecle kan aanraken en hetasten.
Men kan zccr aetief in de innerlijke werelden

zijn, in het hijzonder des naehts, zonder er zich
iets van te herillneren hij het ontwaken. Pas
wanneer een of anrlerc soort innerlijke ervaring
overgehraeht wordt naar de hersenen in het waak-
hewustzijn, wordt van de mens gezegd, dat hij
psyehiseh is of psyehisehe ervaringell heeft.
Of schoon de ollvrijwillige soort van psyehisebe

toestand de neiging beeft te verdwijnen, naarmate
het verstand ontwikkelt, kUlmen later bewuste
en vrijwillige psyehisehe vermogens worden ver-
kregen door hepaalde doelbewuste oefeningen, die
gedeelten van de etherisehe sluier gevoelig maken
en tot gevolg hebben, dat indrukken van de in-
nerlijke werelden in het waakbewustzijn worden
opgenomen. Een dergelijke teehniek versnelt de
normale voortgang, want in de verre toekomst
wordt van de mensheid als geheel verwaeht, dat
zij de ijle voertuigen zal gebruiken onder vol-
ledige eontrole en bewustheid. Eerst worden de
innerlijke gedaebten- en gevoclsliebamen onder
het heheer van de geestelijke mens gehraeht en

ZQ aangepast, dat gedaehten en gevoelens vlot
samenwerken. "Vanneer bet persoonlijke leven
aldus tot harmonie is gebraebt, wordt het veilig
geaeM wederom de deur te openen tussen de ijlere
en de stoffelijke werelden. De mens wordt dan
hesebel.'md door de zelfbeheersing over zijn eigen
aard: hij kan uitkiezen wat hij wenst te ,zien'
of tot zijn ervaringen toe te laten, en het onge-
wenste tel' zijde laten.
Aan vele mensen is in vroegere levens geleerd

de etherisehe sluier to verbreken, voordat zij ge-
reed waren. In de tempels van oude geloofsvor-
men werd nu en dan training gegeven in allerlei
soorten van psyehisehe toestanden - sommige
goed en andere bepaald sehadelijk. Psyehische
kinderen werden soms door gewetenloze pries-
tel'S geexploiteerd, als mediums gebruikt, en met
oneerlijke hedoelingen. Zelfs in de zuiverste tern-
pels, waar de zicners en zieneressen zorO'vulrliO'b b

bewaakt en getraind werden om te luistel'en naar
de stem yan de plaatselijke godheid, paste men
dikwijls praktijken toe, die de etherisehe struktuUl'
Ie los maakte. De normale groei van de ziener
zou eel'del' hebben vereist, dat hij een kraebtiger
en nauwlettender beheer over aI zijn Yoertuigen
had aangekweekt. In plaats daarvan wercl zijn
eontrole Yerzwakt, en het gevolg daarvan kan in
latere levens een sleeht samenhangend etherisch
liehaam zijn, en hinderlijke psyehisehe gevoelig-
heid. Tegenwoordig vindt men aIlerlei soorten
psyehisehe personen - het natuurlijke ,kinder-
type": het medium in trance, die in staat is ctbe-
l'isehe stof af te staan voor verschijnselen, enz.;
zi.t, die aIle vormen van automatisch sehrift
lafeldans, en dergclijke vertonen; evenals vele he:
"-llste psyehische personen. met min of roeer ge-



oefende vermogens van helderziendheid, helder-
horendheid of psychische bewustwording meer in
het algemeen. Zij kunnen dergelijke gaven bezit-
ten met, of zondcr verstandelijke ontwikkeling.
Velen schieten te kort in mentale vermogens,
maar de meer beschaafde psychische personen
zijn meestal zecr intelligent.
Bewuste helderhorendheid en helderziendheid

kunnen met vrucht vergeleken worden met stof-
felijke ervaringen door de zintuigen. Indrukken,
door stoffelijke voorwerpen op de ogen, oren,
Ileus, enz. veroorzaakt, worden naar de hersenen
overgebracht, en vandaar naar het verstandelijk
bewustzijn. Pas in het mentale bewustzijn, en niet
in de hersenen, worden de zintuiglijke gewaar-
wordingen verklaard en in beelden omgezet, de
vormen en voorstellingen, die wij herinneringen,
plannen en denkbeelden noemen. Het gedachte-
lichaam is opgevuld met deze gedachtevormen,
en het gedachtelichaam van een beschaafde Wes-
terling is een zeer persoonlijke zaak. De mensen
hebben dt' neiging in hun eigen prive wereld te
leven, die opgebouwd is uit persoonlijke gedachten
en assoeiaties. Daarom zijn besprekingen zo dik-
wijls zonder goede gevolgen. Bij de meeste discus-
sies ontstaat voortdurend misverstand, omdat de
automatische reaeties en associaties, die in de geest
van de ene persoon gewekt worden, sterk ver-
schillen van de eveneens automatische reacties,
die in de geest van elk ander lid van de discus-
sierende groep worden opgeroepen.
Al het bovenstaande gaat ook op voor psychische

waarnemingen en mededelingen. Iemand, die hel-
derziend is, die om zich heen ziet en de psychische
wereld waarneemt en ook degenen, die niet zoals
hij kunnen ,zien', brengt de indrllkken door tot

zijn waakbewustzijn. Maar hij moet zijn eigen ge-
dachtelichaam gebruiken om de indrukken samen
te vatten, en dat gedachtelichaam is vervuld van
zijn eigen denkbeelden en herinneringen. Het is
geenszins onbevooroordeeld, of volkomen nauw-
keurig in zijn oordeelvellingen. Natuurlijk kan
hij een verkeerde indruk van zijn psychische kon-
takten krijgen, of de dingen, die hij ziet, verkeerd
beoordelen, juist zuals het geval kan zijn met de
stoffelijke zintuigen. Zo kan een psychisehe per-
soon b.v. gemakkelijk een gedachtevorm, die door
geeoneentreerd denken over een bepaald iemand,
gemaakt is, aanzien voor de psychische tegen-
hanger van de bewuste persoon zelf. Of het kan
hem moeilijk vallen de juiste aard vast te stellen
van een zich snel verplaatsend voorwerp, en hij
kan het een verkeerde naam geven.
Ondanks al deze problemen en valstrikken kun-

nen psychische gaven van een vrijwillig en be-
wust soort tot grote dienst aan de mensheid
leiden. Maar altijd zal men onderseheid mocten
maken tussen die psychische oefeningen, die el'
toe leiden om de besehermende etherische sluier
te vroeg los te maken en daardoor de psychische
mens open te stellen voor een te grote druk van
de ongeziene wereld, en die, welke een gezond en
eritisch gebruik van een abnormale gave tot ont-
wikkeling brengen. Voor hem, die in staat is zijn
psychische gevoeligheid in laatstbedoelde zin te
gebruiken, en bereid is zieh te trainen, zoals elke
kunstenaar zich oefent in de ontwikkeling van
zijn teehniek, staan tegenwoordig wijde velden
van sociale nuttigheid en onderzoek open. In de
beste dagen van het oude Atlantis en van Egyptc,
en vermoedelijk in vele andere landen, werden
getrainde zieners gebruikt voor diagnose en gc-



Geestelijke gaven of vermogens zijn van een ge-
heel andere orde dan de psyehisehe. Geestelijke
gaven ontplooien zich op natuurlijke wijze, naar-
mate de aspirant zieh ocfent om het leven van
de geest te leven en zijn persoonlijke voertuigen
ondergeschikt maakt aan het leven van het ZeU,
door gewoonten van onpersoonlijkheid en zeU-
beheersing aan te kweken. Wanneer de wil wordt
opgeroepen om persoonlijke gewoonten le zuive-
ren en te vereenvoudigen, wordt hij een maeht
op ziehzelf, in staat om kraeht en beseherming
te geven aan wie ze behoeven. Naarmate het denk-
vermogen meer aallgaande de verborgen natuur-
weHen tracht te begrijpen, ell het leven in over-
eenstemming met die wetten geregeld wordt, wordt
de natunr door gehoorzaamheid bedwongen, en
de aspirant kan zeUs efYarell, dat bi.i ,wonderen'
kan verriebten - d.w.z. dat bij ongewone gevol-
gpn kan tpwee~br('ng'en door zijn bijzondere ken-

nis del' 11atuUl'Welten. De olltzaglijke maebt van
zulke geestelijke vermogens komt voort uit de
bewusle ecnheid met het alomvaltende Leven. Zij,
die in barmonie met bet ene Leven leven, kUllnen
zijn vermogens aantrekkell.
Onze geestelijke Oudere Broeders vertonen zelden

Hun buitengewone gaven, ofseboon in de 1ge
eeuw goedgekeurd werd, dat bepaalde versebijn-
selen getoond werden, waarvan sommige in ver-
band stonden met de stiehting del' Tbeosofisebe
Vereniging. Dit geschiedde in die tijd om bet ma-
terialisme te bestrijden en aandaebt te vestigen
op natuurwetten, welke diepzil1niger waren dan
alle wetten, die door de wetensebap waren er-
kend. Zij, die abnormale gaven bezitten en ze
tonen om de aandaebt op ziebzelf te vestigen, of
om geld te verdienel1, begeven zieb op een zeer
gevaarlijk pad. De ware Meestel's van Wijsheid
gebruiken znlke gaven nimmer voor persoonlijk
vOOl'deel of reelame: HUll wijsheid, kraebt en
geestelijke vermogens worden uitsluitend toege-
past voor het welzijl1 en de dienst van de wereld.

nezing, als roedeloper en bulp in de landbouw,
VOOl'de ol1tdekking van misdaden en versehil-
lende andere dingen. Moderne \'oorbeeldel1 vall
dezelfdc soort werk kan men vinden in de hoe-
ken, die voor verdere studie aan het slot van dit
hoofdsluk worden aanbevolen.
Het feit van het bestaan van buitengewone wij-

zen va n waameming is thans zo goed vastgelcgd.
dat versehillende universiteiten, zowel in Europa
als in Amerika, afdelingen hcbben, die gewijd
zijn aan de studie van ,paragnosie' of psyehisehe
gevoeligheid. Zij gebruiken een tecbnisehe woor-
denlijst, die hen in staat stelt de begrippen nauw-
keurig te definiCren. Zij, die deze weg willen 'vol-
gen, zuBen merken, dat het nooclzakclijk is die
nieuwe termen zieh eigen te maken.

Lectuur voor verdere studie:

C. W. Leadbeater. Clairvoyance
J. I. Wedgwood. Varieties of Psychism
G. Hodson, Science of Seership
Dr. L. J. Bendit. The psychic sense
Dr. L. J. Bendit, Paranormal cognition



Hoofdstuk VIII

GEDACHTEKRACHT

dat het, evenals het goddelijk denkvermogen zel£,
een beeld vooraf kan scheppen en dan de weer-
gave ervan naar de aarde kan overbrengen door
het meest geschikte beschikbare materiaal pas-
send te maken. Dit is bewuste, scheppende werk-
zaamheid, en het is een werkzaamheid, waarbij
de mens ,arbcidt naar het beeld van zijn schep-
pel". Het denken is dus een van de eerste ver-
mogens in de natuur, en er zijn gedachtebeelden,
gedachtestromen, middelpunten van denken over-
al verspreid. Maar het denken is ook E'enmense-
lijk vermogen, dat gericht kan worden door in-
clividuele menSE>Il,zowel tot hun eigen voordeel,
als om andercn te helpen of te hinder en.
Deze leer is geenszins beperkt tot de Theosofische

Vereniging. In het begin van de 1ge eeuw was er
grote belangsteIling voor Oosterse geschriften, die
op de scheppende kracht del' gedachte de nadruk
leggen. In grotere en kleinere kringen werd de
scheppende kracht van het denken besproken. In
de Verenigde Staten verspreiden Emerson en een
groep, die de Transcendentalisten genoemd werd,
de denkbeelden del' Oosterse wijsbegeerte op rui-
me schaal, en daaruit en uit andere bronnen zijn
ecnheidsbewegingen en verenigingen voor hogere
gedachten voortgekomen. Mrs. Mary Baker Eddy
ging belangsteIlen in de uitwerking del' gedach-
ten op de gezondheid, en als stichtster van de
Christian Science-beweging maakte zij de schep-
pende kracht van juist denken in ruime kring
bekend. Tegenwoordig verkondigen talloze groe-
pen voor practische psychologie en dergelijke or-
ganisaties soortgelijke denkbeelden: dat de mens
zijn gezondheid, zijn temperament en zijn omstan-
digheden kan regelen door een oordeelkundig ge-
bruik van gedachtebeheersing en auto-suggestie.

VELEN, die door de grootsheid del' oude leringen
worden aangetrokken, willen de studie daarvan
voortzetten, maar tegclijkertijd zijn zij nog niet
gereed om de moeilijke en veeleisende discipline
van het Pad tel' Volmaking op zich te nemen.
Voor zulke mensen kan de bestudering van de
controle del' gedaehten en de regelmatige prak-
tijk daarvan cen volgende nuttige stap zijn. De
ontwikkeling van de beheersing del' gedachten
maakt de mens gelukkiger en doelbewuster in
zijn eigen leven, en kan cr toe leiden, dat hij juis-
tel' onderscheidt in zijn pogingen om anderen te
helpen. Doorgevoerd tot het logische gevolg, wordt
ziofeen bclangrijke eerste stap op het ware pad
en is zij dus in alle opzichten wenselijk.
Volgens de oude leringen werd het heelal in den

beginne gevormd door het vermogen, dat wij nu
het denken noemen. In het goddelijk denkver-
mogen verblijven aIle oertypen, de grote toon-
beelden del' evolutie voor aIle natuurrijken en
aIle vormcn; en vanuit de hoogte van het godde-
lijk denken bei:nvloeden die toonbeelden de ont-
wikkeling van het ganse zonnestelsel. De waarde
van een model of plan is in het dagelijkse leven
welbekend. Het is duidclijk dat niets bewust
wordt voortgebraeht, tenzij het beeld ervan eerst
in de geest overwogen is. Dit geldt evenzeer voor
het recept van een kok, als voor het plan voor
een gebouw. Het is het menselijk bewustzijn eigen



Het yerschil tussen de lering en de praktijkcn
yan dergelijke groepen en die van de Theosofischc
bewcging bestaat dam'in, dat het merendeel del'
cerstgenoemde organisaties de l1adruk leggen op
het belang van de suceessen, die men er mee be-
reikt, op de gl'ote salarissen, die men er mee Yer-
dient, enz., en dat zij bereid zijn hun medemensen
aan te moedigen gedaehtekraeht te benutten om
te verkrijgen ;wat zij yerlangen'; terwijl de theo-
sofisehe teehniek gegrond is op het denkbeeld,
dat wij nog weinig weten van wat werkelijk goed
of niet goed voor ons is in dit leven, en dat het
eerste wat men doen moet met kennis omtrent
de maeht, die in het menselijk denken is opge-
sloten, is het denkvermogen zo te oefenen, dat
het betel' leert onderseheiden wat daarbij al of
11 iet van werkelijke waarde is.
De ,vet van Karma verklaart, hoe elkeen Yer-

antwoordelijk is YOor zjjn eigen karakter, ge-
woonten en omgeving, welke yeroorzaakt zijn
door eigen daden, gedaehten en gevoelens in het
yerleden. Velen, die dit aanvaarden, wensen di-
reet een flanvang te maken met verandcringen
ten goede; en in de Theosofische ler.ingen wordt
de nadruk gelegd op de betekenis in dit yerband
met het karakter. Wat de mens is, brengt hem
ten slotte geluk of smart, gelegenheden of bc-
lemmeringen. Rij kan zijn gezondheid door auto-
suggestie vel.'beteren; hij kan zeUs rijkdom ver-
krijgen, als h ij daarin belang stelt; hij kan een
belangrijk pel'soon worden, als hij naar het gun-
stig oordeel van anc1eren streeft; maar dit zijn
dingen ,die maar voor een leven gelden', en dc
wijze mens leert spoedig, dat andere dingen meer
blijvende waarde hebben en grotere voldoening
geyen. Gezondheid en algemeen welzijn, welke

voortkomen uit inned ijke harmonie, blij, en ge-
handhaafd, ook zonder dat men er voortdurend
aandacht aan schenkt.
Wanneer men de grotc macht der gedachte be-

wust wil gaun gebruiken, waarmee moet men dan
beginnen? Er zjjn yele uitstekende boeken over
dit onderwerp, wanryan enkele nan het slot yan
dit hoofdstuk zijn vermeld. Riel' zal slechts een
schets van de techniek worden gegevcn.
Zij wordt gewoonlijk in vier stadia yerdeeld, of-

schoon sommige boeken er drie vermelden en an-
dere vijf of zeUs zeven.
(1) Ret eerste, wat nodig is, is er zich van be-

wust tc worden hoe onze eigen gedachten feitc-
lijk werken. Dit betekent dat wij onszelf waar-
nemen, gebruikelijke reacties tegengaan en aldus
nieuwe ondervindingen opdoen, en zo eerlijk mo·
gelijk tcgenover de gevolgen van zulke ondervin-
dingen staan. Ret is in het bijzonder van belang
de iJlvloed van persoonlijke geyoelens op lIet den-
ken na te gaan, zowel wat onszeU als andel'cn
betreft, aangezien gedachten en gevoelens in el-
kaar grijpen, en het persoonlijk denken gewoon-
lijk zozeer door het gevoel wordt be'invloed, dat
het zelden onpersoonlijk of nauwkeurig is. Vele
aanwijzingen bij de toepassing van dit onderzoek
zullen in de betr. literatuur gevonden worden.
Het eist enige moed - soms heel veel - om niet
alleen deze experimenten uit te voeren, maar het
resultaat eerlijk onder de ogen te zien, en te er-
kennen dat men in de ene of andere hoedanig-
heid, die gewenst is, te kort schiet, en dat het ge-
mis ervan het eigen geluk en het nut voor an-
deren verhindert. Dit is het stadium, waarin men
de weg schoonmaakt en ervan bewust wordt wat
men moet opbouwen, waaraan men het meeste



behoefte heeft. Het kan erg pijnlijk zijn, maar het
is nodig. Men kan een nieuw gebouw niet veilig
oprichten, voordat de fundering is onderzocht:
deze moet soms zelfs hemieuwd worden.

(2) Ret volgende stadium bestaat daarin, dat
men een eigenschap uitkiest, die bepaald nodig
is, en deze door dagclijkse oefening in zichzelf
begint aan te kweken. De keuze is niet altijd ge-
makkelijk. lets goeds komt voort nit de beoefe-
ning van welke dengd ook, maar het is doeltref-
fender met cen bezig te zijn, die onmindellijk on-
gewenste karakiertrekken zal tegengaan. De ware
tegenstelling van verlegenheid b.v. is vermocde-
lijk zichzelf vergeten, ofschoon sommigen moed
zouden willen aankweken. Ais er een diepe vrees
"oor het leven en de onvoorziene dingen is, met
als gevolg zenuwachtige aanwensels, enz., dan
worden dikwijls diepe ademhaling, en verzeke-
ringen over Gods schoonheid en goedheid aan-
bevolen, maar tenzij de oorzaak van de angst of
zenuwachtigheid wordt begrepen, kunnen zulke
verzekeringen alleen maar een onecht bouwsel
oprichten, dat in Dood uiteenvalt. Men zegt, dat
Yoortgezette meditaties over broederlijke liefde en
een voortdurende uiting van goede wil in alle
verhoudingen vrees zal uitbannen. De poging zal
zeker helpen. Indien vriendelijkheid en geduld
ontbreken, zal het ook in die gevallen de moeite
waard zijn de eigenschap te vinden, dic in elk
dezer gevallen het krachtigste de neigingen ver-
zwakt, die men wenst wcg te werken.
(3) Ret derde stadium is tweevoudig. Ref bestaat

in studie of meditatie, verbonden met regelmatige
oefening in het dagelijks leven in de eigenschap-
pen, waarover men mediteert. Leerboeken geven
een menigte aanwijzingen betreffende methoden

om in het denken, in de dagelijkse meditatie, een
helder en aanlokkelijk beeld van de gewenste
deugd te vormen. Dit heeft echter weinig nut,
tenzij men gcdurende de rest van de dag diezelfde
deugd proheert uit te drukken in gevoelens en in
daden. Dit stadium eist vooruitgang en is een
toets of de betrokkene er al of niet in zal slagen
zijn gedachten te leren beheersen. Velen houden
op met de poging na korten tijd, omdat zij geen
rlireete resultaten zien. Zij, die volhouden, zullen
merken dat de eerste pogingen om anders te le-
ven, het meest ontmoedigen, want al komt er
soms, bijna onmiddellijk, een snelle reactie, die
moed geeft, zo komen de oude moeilijkheden toch
daama terng, erger dan ooit. Toch is dit een goed
teken. Ret toont, dat men zich nu bewust is van
de mislukking, ook al is ze niet beheerst. Bij ver-
dere volharding zal ten slotte verbetering volgen;
soms zal men zijn oude gewoonten meester wor-
den, al is het waarschijnlijk dat ze nog lange tijd
nu en dan het hoofd opsteken.
Al mogen de vroegere fouten zich nog hardnek-

kig vertonen, ze verzwakken toch langzamerhand,
en andere denkwijzen en gevoelens nemen hun
plaats in. Diep gewortelde gewoonten, zoals ziels-
angsten, sterk critisch denken en bepaalde soor-
ten van overgevoeligheid zullen waarschijnlijk niet
in cen leven volledig kunnen worden uitgeroeid.
Misschien zijn zij vele levens achtereen in de per-
soonlijke aard ingeplant, en het is verwonderlijk,
dat zij zo snd en gemakkelijk kunnen worden
veranderd, als werkelijk mogelijk blijkt. Men moet
zich tevrerlen stellen met ze langzamerhand te
laten uitsterven, zonder daarbij pogingen in de
tegengestelde richting te verslappen. Voortduren-
de pogingen langs nieuwe wegen van denken en



ge<lrag bl'engen ten slotte yrijheid. De hoofdzaak
is een hogc standaard van volmaking, en yol-
harding, en deze laatste kan men gemakkelijker
handhaven, wanneer de theorie, die aan de prak-
tijk ten grondslag ligt, duidclijk begrepen wordt.

(4)Meditatie is de dagelijkse oefening in het den-
ken aan cen construktief ideaal. Zij verandert het
karakter allereerst door het denken tot rust en
kalmte te brengen. Maar langzamerhand zal ze
de trillingsaard van de gehele persoonlijke gc-
aardheid vcranderen, want ze brengt ook daar
grotere rust en evenwicht. Verschillende metho-
den om het rlenken tot rust te brengen worden
aanbevolcn. (Zic de hierachter aanbevolen boe-
ken). Het doel is voorbijtrekkende beelden, op-
gewekt door uiterlijke gebeurtenissen, uit te scha-
kelen, zodat het denken opzettelijk stilgezet, en
ontvankelijk gericht kall worden, als een spiegel
met een helder oppervlak, naar de innerlijke we-
reld van het ideale, het ware, het schone. Wan-
neer men in gedachten verwijIt bij ware en schep-
pende idealen, ze overdenkt en in het dagelijkse
leven tot uitdrukking tracht te brengen, kan men
cen kunstenaar in het leven zelf worden, iemand
die iets van de schoonheid en de werkelijkheid in
het gewone leven weet uit te drukken.
Er zijn daarbi,j gevaren, evenals bij aIle andere

wijzen van training voor bijzonder werk. Er is
het gevaar van gekunsteldheid, waarbi,j men een
oppervlakkig beeld vormt van wat men zou wil-
len zijn, maar dat men niet beleeft. Er bestaat
het gcvaar, dat men alleen belangstelt in zichzelf,
of dat men zijn grotere beheersing del' gedachten
yoor eigen helang bezigt, in plaats van voor de
dienst van anderen. De voornaamste oorzaken,
dat men er niet in slaagt zichzelf radicaal te ver-

Ull<]erenen dal men gcen vreugde vindt in zulkc
oefeningen, zijn: ullereerst, het in gebreke blijven
om de oefcningen voort te zetten, nadat de ecrste
be1angsteUing is weggevaagd en de oefeningen
een ,plicht' zijn geworden; en, ten tweede, het lC
kort sehieten in de waardering van de noodzake-
Hjke factoren, die de eel1voudige techniek met
zieh brengt. Er kan b.v. geen voldoend helder of
konstruktief doel voor ogen staan, zodat de po-
ging voldoende aandrijfkraeht mist; of de keuze
van stof voor het dagelijks denken kan grillig of
ongeschikt zijlJ. Geen belangrijke verandering van
karakter zal b.v. yolg-en op een meditatie over
rozen, hoc schoon de opgebouwde gedachtebecl-
den ook mogen zijn. Evenzo kan een onbetrouw-
haar persoon, die meer over moed dan oyer ecr-
Iijkheid mediteert, wel wat mocdiger worden,
maar hij zal onbetrouwbaar blijven.
Het bovenstaande is cen kleine sehcls van een

hoogst belangrijk onderwerp. Het vestigt aUeen
de aUlldacht op een veld van lluttige stJJdie en
experiment. Het is de moeitc waard om bewuste
gedachte-heheersing te ontwikkelen, zoals \Vijheb-
ben aangegcven, om het karakter te verbeteren
met alles, wat hieronder begrepen is. Wanneer
enig ondcrscheidingsvermogen ontwikkeld is, kan
de kracht worden gebruikt om zieken te helpen,
zwakken te hesehel'men, evenals degenen, wie on-
recht is aangedaan. Ten slolte stelt gedachtebe-
heersing de geest in staat om de beelden in het
goddelijke denkvermogen duidelijker weer te ge-
yen en ze aldus dichter bij deze wereld te bren-
gen. Het cerste, wat nodig is, is zieh hewust te
worden van de bestaande gewoonten van het den-
ken; en daarn a !let denken tot lust te brengen
pn de gcdachten van binnenllit leiding te gevcn.



Het denkvermogen wordt dan, in plaats dat het
persoonlijk verwrongen mentale beelden van de
natuur en het menselijk leven maakt, zuiver, en
waarheid en jlliste verhoudingen kunnen worden
ontwaard en het vermogen tot helder inzicht
wordt verworven. Deze eigenschappen kunnen
worden gebruikt om anderen te helpen.

Hoofdstuk IX

DE THEOSOFISCHE VERENIGING
EN HAAR WERK

Lectuur voor verdere studie:
A. Besant. Gedachtekracht
J. 1. Wedgwood. Meditation for beginners
Clara Codd. Thought - the Creator

GEZEGD wordt dat gedurende de afgelopen vijf
honderd juren het innerlijk Bestuur def wereld
tegen het cinde van elke eeuw person en of spe-
ciale gror.pen tot de mensheid heef! gezonden om
de leringen te verspreiden, waaraan die bijzon-
dere periode in het ontwikkelingsstelsel het meeste
behoefte had. Als wij terugzien, kunnen wij deze
bewegingen nagaan: de leringen der Alchemisten
en Rozekruisers in de 15e eeuw; de Renaissance
in de 16e eeuw; wetenschappelijke initiatieven,
die het standpunt der wetensehap wijzigden, in
de 17eecuw; wijsgerig humanisme in de 18eeeuw;
cn in de 1ge eeuw de toenemende belangstelling
in de Oosterse wijsbegeerte, die tot een hoogte'-
punt kwam bij de stichting van de Theosofische
Vereniging. Deze bewcgingen worden geacht niet
toevallige ontwikkeling te zijn geweest, maar wel-
ovcrwogen bedacht te zijn. Elk dezer bewegul-
gen speelde een rol in de ontplooiing van het
menselijke bewustzijn gedurende een bijzondere
periode en stond onder de leiding van een of
meer leden vun de Hierarchie.
De bedoeling van de laatste dezer hewegingen,

de Theosofische Vereniging, was om de toene-
mende mulerialistische gedachtegang in de wereld
tcgen tc gaan. Dit moest worden volbracht door
mensen bijr.en te brengen om de oude wijsheid
te bestuderen. Zij moesten zelf de innerlijke na-
tuurwetten onderzoeken cn bet ge1eerde in het



dagelijkse le,'en toepassen, en zo aan het Westen
cen nieuw hewijs leveren van de werkelijkheid
der ongeziene werclden. Een dergelijke vereniging
van mellsen zou onvermijdelijk de geestelijke aard
van de mens als grondslag van een alomvattende
menselijke broederschap bekrachtigen. Een ander
onderwerp, met dezelfde doelstelling, was dat deze
vereniging een vergelijkende studiemethode ZOll
volgen, die nog zeer weinig erkend was, en op
de waarde daarvan de nadruk zou leggen waar-
door de waarheid in godsdiensten, wijsbegeerten
en wetenschappelijke Ieringen, evenals in myth en
en volksgewoonten, zou kunnen worden uitgc-
vorst en aangetoond, dat zij verschillende kanten
van een groot geheel waren. De vergelijkende
studiemethode vereist het gebruik van een hoger
of subtieler element ill het denken. Het hoger
denkvermogen is synthetisch en verenigend, in
vergelijking met het twistzieke, analytischt' denk-
vermogen, dat bij het gewone objectieve denken
gebezigd wordt en bjJ de handeling scheidend tc
werk gaat.
Het was van belang om aldus het hogere den-

ken van de mens tegen het einde van de 1ge eeuw
in acHe te brengen, want de cylische wet zou een
grote verandering in het menselijk bewustzijn te-
weeg brengen, en een nieuw rastype moest wor-
den ontwikkeld. Twee Meesters, die bekend staan
als Meester Morya en Meester Koet Hoemi, vrien-
den, die gedurende vele levens hebben samen-
gewerkt, ~adden de zorg voor dit nieuwe type.
dat een nlellW mortelra.s wordt genoemd.1) Deze

beide Mcesters aanvaardden, gedeeltelijk om
bovenstaande redenen en gedeeltelijk om een
oefeningsterrein voor het nieuwe rastype voor te
bereiden, de zware verantwoordelijkheid om in
het Westen een vereniging te stichten, welke de tot
dusver verhorgen Ieringen del' Mysteriescholen,
die vroeger in Egypte, Griekenland en elders als
Theosofie, de GoddeIijke Wijsheid, bekend ston-
den, openI\jk zou verkondigen.
Met het oog hierop waren verscheidene toege-

wijde leerlingen van de Meesters reeds gei:ncar-
neerd, en onder hen Helena Petrovna Blavatsky
en Henry Steel Olcott. Mevr. Blavatsky ging naar
Tibet en werd daar zorgvuldig voorbereid, en
vervolgens naar het Westen uitgezonden om Co-
lonel Olcott te ontmoeten, met wie zij onder lei-
ding van dezelfde Meesters in vroegere levens had
samengewerkt. ZjJ kwamen in de Verenigde Sta-
ten tezamen, schi.jnbaar toevallig, gedurende een
onderzoek naar spiritualistische verschijnselen, die
destijds de wereld in beroering brachten. Zij werk-
ten daar samen, en de Theosofische Vereniging
werd door hen in New York City gesticht op 17
1I0vember 1875.
Mevrouw Blavatsky was een Russische dame

van hoge rang, wier leven zeer avontuurlijk, met

1) De mensheid op onze aarde heeft viji van dergelijke
rassen ontwikkeld.· Voor de beide eerste bestaan geen b _
wijzen, omdat de gebezigde lichamen minder vast war:n
dan de tegenwoordige, en geen sporen nalieten. Mensen

van het derde wortelras, het Lemurische genaamd, had-
den grote krachtige lichamen en een donkere huidskleur.
De Australiers zijn overblijfsels van dit type. Het vierde
wortelras. het A"tlantische, heeft een gele rode of bruine
huidskleur en omvat in aantal een gro'ot deel van de
mensheid. Het vijfde wortelras, het blanke, nadert het
~oppunt van zijn invloed en heeft grote mogelijkheden
In het vooruitzicht. Het zesde is een nieuw type, dat in
verschillende delen der wereld sporadisch begint te ver-
schijnen. Zij, die er toe behoren. zijn groot, hebben mooi
haar, wijd uiteen geplaatste ogen, en hebben een onper-
soonlijke en idealistische kijk op het leven.



veel reizen, was verlopen; Col. Olcott was een
advocaat en schrijver, die in het Amerikaanse
leger had gediend, waarin hij officier bij de in-
lichtingendienst van de regering was geweest. Ge-
durende de eerste tien jaren van het bestaan van
de Vereniging brachten de beide stichters het
hoofdkwartier van de beweging van New York
over naar Bombay, en vandaar naar Madras, waar
zij een deel van het tegenwoordige hoofdkwartier,
aan de Adyar rivier, waar deze in de Golf van
Bengalen uitmondt, aankochten. Zij gaven le-
zingen, stichtten het maandblad van de Vereniging,
The Theosophist, schreven boeken en reisden in
de wereld rond. Zij wekten belangstelling voor de
studie van de verborgen natuurwetten, de ver-
gelijkende studie der godsdiensten, de studie van
wijsbegeerte en wetenschap, en bespraken de oude
Ieringen, die als Theosofie bekend staan.
Deze eerstr tien jaren waren in sommige opzich-

ten de mcest interressante periode in het leven
van de Vereniging, want Mevr. Blavatsky was
begiftigd met buitengewone vermogens, die zij
vanwege de geestesgesteldheid in de wereld voor
een korte tijd openlijk mocht tonen. In die tijd
demonstreerde zij haar kennis van ongewone kan-
ten van het leven door bewust en opzettelijk ver-
schijnselen voort te brengen, zoals materialisa-
ties, astrale tonen enz. Deze verschijnselen wer-
den door vele mannen der wetenschap onderzocht,
met name door Mr. (later Sir) William Crookes
en andere leden van de pasgevormde Society for
Psychical Research (Vereniging voor Parapsycho-
logie). Maar in 1884 werd een beschuldiging van
bedrog tegen haar ingebracht; deze was, naar
het scheen, zo goed gefundeerd, dat zekere Mr.
R. Hodgson van genoemde Vereniging naar India

wcrd uitgezonden voor een onderzoek. Of schoon
hij later in zijn leven, na veel meer ervaring, er
toe kwam om vele dergelijke verschijnseien als
echt te erkennen, waren zij toen voor hem onge-
looflijk, en zijn rapport was ongunstig. Zij, die
Mevr. Blavatsky persoonlijk kenden, konden al-
leen maar lachen om het denkbeeld, dat zij een
bedriegster zou zijn; zij twijfelden nimmer aan
haar onkrel1kbaarheid. Maar velen waren niet
zo gelukkig en bedankten voor de Vereniging.
Er was grote beroering, want Mevr. Blavatsky

was belangrijk nieuws voor de bladen, zowel in
het Oosten als in het Westen, geweest. Zij ieed
hevig en vediet India ter wille van haar gezond-
heid. Colonel Olcott volhardde, gaf overal in de
wereld lezingen, terwijl Mevr. Blavatsky in
Europa woonde en werkte, door boeken te schrij-
yen en leerlingen te trainen. De goede naam van
de beweging werd langzamerhand hersteld, maar
vanaf die tijd werden psychische verschijnselen,
die zo gemakkeli.fk konden worden misverstaan
en verkeeerd uitgelegd, in het openbaar niet lan-
ger toegestaan. In plaats daarvan werd de na-
druk gelegd op de fundamentele leringen, en
werd een poging gedaan om in alle vertakkingen
van godsdiensten de geestelijke zijde weer op te
wekken. In de tweede periode van tien jaren, tot
ongeveer 1895, breidde de Vereniging zich uit van
Japan tot Australie, van Ierland tot de Philip-
pijnen. Ook kwam daarin de uitgave van Mevr.
Blavatsky's grootste werk, De Geheime Leer, tot
stand. Zij stierf in 1891 en Mevr. Besant trad tot
de beweging toe.
In 1893 ging Mevr. Besant naar India. Na de

dood van Co!. Olcott in 1907 werd zij in zijn
plaats tot Presidente gekozen. Zij was al algemeen



hekencl als een onbevreesde denker en spreek-
ster; zij was lange hjd werkzaam hij de totstand-
koming van sociale hervormingen als een van de
oudste leden van de Fabian Society in Londen;
en zij bracht van vroegere incarnaties sterke, wel-
beproefde schakels met de Meesters. mede, aan
Wier onmiddellijke dienst zij zich opnieuw wijd-
de met karakteristieke eellpuntigheid. Zij had
verscheidene voortreffelijke leerlingen, Oosterse
en Westerse, als haar medewerkers en spoedig
maakte zij haar eigen occulte vermogens weer
werkzaam. Zij werd gesteund door C. W. Lead-
beater, een merkwaardige ziener, en een harer
medewerkers in vele vroegere levens.
Verdere bijzonderheden over de geschiedenis del'

Vereniging kunnen worden gelezen in de aan het
slot van dit hoofdstuk opgesomde boeken. In het
Oosten was de Vereniging in hoofdzaak oorzaak
van een grote en verreikende wederopleving van
de esoterische uitlegging del' voornaamste geloofs-
vormen, die verkwijnden door gemis aan inspi-
ratie. Zij spoorde aan tot godsdienstige verdraag-
zaamheid en tot een wetenschappelijk inzicht in
de praktijken van yoga. Mevr. Besant werkte
voor Home Rule in India, voor opvoeding van de
Indische bevolking naar Indische methoden, en in
het Westen inspireerde zij de ,rorming van ver-
schillende internationale organisaties. Zij sloot zich
aan hij, en gaf enol'me uitbreiding aan, cen ma-
yonnieke organisatie, welke bekend staat als dc
internationale gemengde Vrijmetselarij (Le Droit
Humain), die vrouwen op voet van gelijkheid
met mannen toelaat, en zij bevorderde de ver-
klaring van de mayonnieke traditie op grond van
de Mysterieleringen. Zij steunde de vorming van
de Vrij Katholieke Kerk, een Christelijke hewe-

ging met ruime verdraagzaamheid ten opzichte
van geloofsverschillen, maar die het volledige
ceremonieel van het Katholieke Christendom ge-
bruikt. Eveneens gaf zij een belangrijke stoot tot
de stichting van de Gemeenschap voor een nieu-
we opvoeding (New Education Fellowship), een
over de gehele wereld verspreide beweging, die
sindsdien enorm veel werk heeft verricht ten
bate van nieuwe methoden van opvoeding en in-
ternationale kultuur. Telkens weer spoorde zij
theosofische bestudeerders aan tot speurwerk, zo-
dat er altijd mensen zouden zijn, die van binnen-
uit zouden kunnen getuigen van de waarheid del'
occulte traditie.
Tussen 1910en 1930kwam Mr. Krishnamurti op

de voorgrond. Als kind was hij de pupil van
Mevr. Besant geweest, en in verband met hem
was er een rechtszaak, die grote aandacht trok
en ten slotte door de hoogste Engelse autoriteit,
de Privy Council ten gunste van Mevr. Besant be-
slist werd. Mr. Krishnamurti was een buitenge-
wone persoonlijkheid; velen verwachtten van hem
in yol vertrouwen, dat hij een kanaal voor een
grote uitstorting van geestelijke inspiratie zou
worden. Toen hij in het openbaar begon op te
treden, niet lang na 1925, verbrak hij zijn ver-
band met de Theosofische beweging, en betwistte
de waarde van aIle organisaties voor geestelijke
doeleinden. Twijfel en disputen volgden, en
wederom bedankten vele leden. Dr. Besant - haar
eredoctoraat was haar gegeven door het Central
Hindu College, dat zij had helpen stichten -
ging achteruit in gezondheid, en het ledental van
de Vereniging daalde van het hoogtepunt van
45.000 leden tot ongeveer 33.000 in 1939. Er zal
veel meer tijd nodig zijn, dan tot nu toe, om een



oordeel uit te spreken over de uiteindelijke be-
tekenis van Mr. Krishnamurti's werk.
Na de dood van Dr. Besant in 1933, werd Dr.

George Arundale President; twaalf jaren ver-
vulde hij die functie. Na zijn overlijden werd Mr.
C. Jinarajadasa als zodanig verkozen. Beiden
hebben de Vereniging trouw gediend onder Dr.
Besant's leiding. Elk van beide zette het werk
voort volgens dezelfde methoden - door het be-
zoek van vele landen, het geven van voordrach-
ten, het schrljven van boeken, door hervormin-
gen op opvoedkundig en sociaal terre in overal
aan te moedigen en door het leggen van ruime
internationale kontakten. Mrs. Arundale (Sri-
mati Rukmini Devi) heeft een centrum van In-
dische en internationale kultuur (Kalakshetra, de
Kunstschool) nabij het Adyar-hoofdkwartier der
Vereniging gevestigd, en wijlen Dr Maria Mon-
tessori, aan wie Dr. Arundale een schuilplaats
in Adyar bood tussen 1939 en 1945, was nauw
verbonden met dit internationale opvoedingswerk.
De organisatie van de Vereniging is vrijwel on-

veranderd gebleven sinds de eerste tijden. Plaat-
selijke groepen worden Loges genoemd en be-
staan uit zeven of meer leden. De Loges regelen
hun zaken zelfstandig, maar wanneer in hetzelfde
land zeven of meer Loges bestaan, vormen zij
gewoonlijk een nationale Afdeling. Er zijn thans
52 Afdelingen, waarvan de meeste na de oorlog
weer actief zijn. Het ledental neemt sinds de
oorlog weer toe.
De Afdelingen zijn binnen hun territoir even-

eens zelfstandig, behalve dat hun statu ten in
overcensternming moeten zijn met de statuten der
internationale Vereniging. Het Bestuur van de ge-
hele Vereniging is toevertrouwd aan haar func-

tionarissen en aan de Algemene Raad (General
Council), die gewoonlijk eenmaal per jaar in
India bijeenkomt. Deze Raad bestaat uit: 1) de
President en enkele andere internationale ambte-
naren; 2) de algemene Secretarissen van aUe Af-
delingen, die gewoonlijk door de leden der Afde-
lingen worden gekozen en van tijd tot tijd wis-
selen, en 3) 5-10 algemene leden, die door de
Raad zelf gekozen worden. Aangezien vele al-
gemene Secretarissen niet ieder jaar naar India
kunnen gaan, wordt over belangrijke zaken in
zulk een geval schriftelijk, of bij volmacht door
een ander lid van de Raad gestemd. De President
en enkele door de Raad gekozen bestuursleden
behandelen bijzonderheden en de administratie.
De drie doeleinden der Theosofische Vereniging

zijn vastgelegd in een acte, gedateerd 3 April
1905,waarbij de Theosofische Vereniging in India
officieel erkend is. Enkele officiele verklaringen
betreffende de volledige vrijheid van geloof, het
zoeken en streven naar waarheid, en het tonen
van verdraagzaamheid zijn door de Algemene
Raad opgesteld en in een aanhangsel van dit
boekje afgedrukt. Aanvaarding van de drie doel-
einden is het enige, wat van de leden der Ver-
eniging verwacht wordt. Verdraagzaarnheid is
hun wachtwoord, waarheid hun doel.
Het is moeilijk in gedachten terug te gaan tot

de opvattingen der wereld van 1875en na te gaan
hoe de opvattingen sindsdien veranderd zijn.
Denkbeelden, die deze Vereniging alleen toen in
overweging gaf, zijn thans in wijde kring ver-
spreid. Vele organisaties onderrichten nu de oude
waarheden; sommige dezer hebben zich afge-
scheiden van de oorspronkelijke theosofische be-
weging, andere zijn voortgekomen uit gelijkge-



richte bronnen. Heeft de Theosofiscbe Vereniging
tbans nog een bijzondere reden voor baar be-
staan?
De strikte verdraagzaamheid van de Tbeoso-

fische Vereniging in Adyar is nog .uniek en weer-
spiegelt de verwezenlijking van eenbeid, die de
grondslag vormt van bet werk del' Hierarcbie.
Niemand wordt aangevaIlen, niemand uitgesloten,
iedereen kan tot de Vereniging toetreden en bij-
eenkomsten bijwonen, indien bij bereid is jegens
andel'en dezelfde verdraagzaambeid te betonen,
als bijzelf ontvangt.
Het werk van de Vereniging beden ten dage kan

als voIgt worden samengevat: (1) de beoefening
van een alomvattende broederscbap (eerste doel-
einde), en de vorming daarbij van een levende
kern van ben, die de geestelijke eenbeid van aIle
mensen als een grondslag van de maatscbappij
erkennen; en (2) de voortgezette studie en ver-
spreiding v~n de waarbeden del' oude Wijsbeid
(tweede en del'de doeleinde), om daarmede aan
anderen en de maatscbappij een besef van het
doel van, en leiding in bet leven terug te
brengen.
De erkenning van de mens als geestelijk wezen

en zijn inwezenlijke eenbeid met al zijn mede-
mensen zal de grondtoon van de beschaving van
bet nieuwe wortelras worden, dat in bet begin
van dit boofdstuk werd vermeld. Daarom helpen
diegenen, die de leringen van de Vereniging be-
studeren en in praktijk brengen, in de vorming,
hier en daar, van een nieuwe wereldeenheid _
de enige permanente oplossing voor de moeilijk-
heden van de buidige wereld. Zij bereiden zicb
ook voor om deel te nemen in de volgende grote
ondernemingen onder de mensen, namelijk die,

waarbij, binnen enige eeuwen, een nieuw type
van wereldbescbaving zal worden gegrondvest,
waarin tenminste een deel van's mensen volbar-
dende droom van de praktijk van een broeder-
scbap del' mensen. bier op aarde zal worden ver-
wezenlijkt.

Lectuur voor verdere studie:
J. Ransom, A short history of the Theosophical Society
A. Besant, The Theosophical Society and the Occult
Hierarchy
H. S. Olcott, Oude Dagboekbladen, delen I-VI



AANRANGSEL

DE TREOSOFISCRE VERENIGING

DE Theosofische Vereniging is een over de ge-
hele wereld verspreide internationale organisatie,
die op 17 november 1875 te New York werd ge-
sticht en later in India - waar het hoofdkwar-
tier gevestigd is te Adyar, Madras - rechtsper-
soonlijkheid kreeg.
Ret is een onsectariscbe vereniging, bestaande

uit zoekers naar waarbeid, die trachten de broe-
derschap te bevorderen en de mensheid te dienen.
De doeleinden zijn:
1. Ret vormen van een kern van de Universele

Broederschap der mensheid, zonder onder-
scheid van ras, geloof, geslacht, kaste of kleur.

2. Ret aanmoedigen van de vergelijkende studie
der godsdiensten en de studie van wijsbegeerte
en wetenschap.

3. Ret onderzoeken van onverklaarde natuur.
wetten en van de latente vermogens in de

. mens.
De Theosofische Vereniging bestaat uit leden,

die tot verschillende godsdiensten in de wereld
behoren of tot geen enkele; die verenigd zijn door
hun aanvaarding van de doeleinden der Vereni-
ging; door hun wens om godsdienstige antago-
nismen op te heffen en mensen van goeden wille,
welke hun geloofsopvattingen ook mogen zijn, sa-
men te brengen en door hun verlangen om reli-
gieuse waarhedcn te bestuderen en de resultaten
van hun studie met anderen te delen. Run band

is niet het belijden van een gemeenschappelijk
geloof, maar een gemeenschappelijk zoeken en
streven naar Waarheid. Zij stellen zich op het
standpunt dat Waarheid moet worden gezocht
door studie, door nadenken, door een zuivere en
reine levenswijze, door een toewijding aan hoge
idealen; en zij beschouwen de Waarheid als een
beloning waarnaar men streven moet, en niet als
een dogma, dat op autoritaire wijze wordt op-
gelegd. Zij zijn van mening dat geloof het resul-
taat moet zijn van individuele studie of intultie
en niet er aan vooraf moet gaan; en dat het moet
steunen op kennis, niet op beweringen. Zij zijn
verdraagzaam tegenover allen, zelfs tegenover on-
verdraagzamen. Zij beschouwen deze houding niet
als een privilege dat zij uitdelen, maar als een
plicht welke zij volvoeren. Zij streven er naar on-
wetendheid te verdrijven en niet om de mensen
er voor te straffen. Zij zien elke godsdienst als
een uitdrukking van de Goddelijke Wijsheid en
geven er de voorkeur aan haar te bestuderen in
plaats van haar te veroordelen, haar in praktijk
te brengen in plaats van volgelingen te maken.
Vrede is hun leuze, zoals Waarheid hun doel is.
Theosofie is een verzameling van waarheden

welke de basis vormt van alle godsdiensten, en
welke niet als het uitsluitend bezit van enige re-
ligie kan worden beschouwd. Zij biedt een filo-
sofie aan welke het leven begrijpelijk maakt, en
welke aantoont dat zijn evolutie door rechtvaar-
digheid en liefde wordt geleid. Zij beschouwt de
dood in zijn juiste licht, n.1. als een telkens terug-
kerende gebeurtenis in een eindeloos leven, waar-
bij steeds weer de poort tot een voller en glori-
euser bestaan wordt geopend. Zij herstelt voor de
wereld de Wetenschap van de Geest, waarbij de



mens wordt geleerd de Geest als zijn ware zelf
en het verstand en het lichaam als zijn dienaren
te kennen. Zij werpt licht op de Heilige Schriften
en de leringen der godsdiensten door hun ver-
borgen betekenis te ontsluieren, en deze te recht-
vaardigen tegenover het oordeel van het intellect,
zoals zij ook altijd gerechtvaardigd zijn in de
ogen der intultie.
Leden der Theosofische Vereniging bestuderen

deze waarheden, en Theosofen doen hun best om
er naar te leven. Ieder die bereid is te studeren,
verdraagzaam te zijn. hoge idealen na te streven,
met volharding te werken, is welkom als lid. En
het zal van het lid zelf afhangen een waar Theo-
soof te worden.
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