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Leid mij uit het Onwerkelijke naar het
Werkelijke.

Leid mij uit de Duistemis naar het
Licht.

Leid mij uit de Dood naar de
Onsterfelijkheid.



Voor dit Pad zijn vier vereisten:

Onderscheidingsvermogen,
Begeerte1oosheid,

Coed gedrag,
Liefde.

Wat de Meester mij over elk van deze
he eft gezegd, zal ik trachten u

mede te delen.



De eerste van deze Vereisten is Onder-
scheidingsvermogen, en dit wordt ge-
woonlijk opgevat als de onderscheiding
tussen het werkelijke en het onwerke-
lijke, die iemand er toe brengt het Pad
te betreden. Het is dit, maar het is nog
veel meerj en het moet niet alleen bij
het begin van het Pad, maar bij iedere
stap en elke dag tot het einde toe in
toepassing gebracht worden. Gij betreedt
het Pad, omdat gij geleerd hebt, dat daar
alleen die dingen kunnen gevonden wor-
den, die de moeite van het winnen
waard zijn. De onwetenden werken om
rijkdom en macht te verkrijgen, maar
deze dingen zijn op zijn hoogst slechts
voor een leven, en daarom onwerkelijk.
Er bestaan belangrijker dingen dan deze,
dingen die werkelijk en blijvend zijn.



Als gij deze eens gezien hebt, verlangt
gij die andere niet meer.

Er zijn in deze gehele were1d maar
twee soorten mensen, zij die weten, en
zij die niet wetenj en op deze kennis
kom t het aan.

Welke godsdienst iemand belijdt, tot
welk ras hij behoort, dit zijn vragen van
geen belangj het werkelijk belangrijke is
deze kennis: de kennis van Gods plan
voor de mensen. Want God heeft een
plan, dat plan is Evolutie. Als iemand
dit eens ingezien heeft, en het waarlijk
kent, dan kan hij niet nalaten ervoor te
werken, en zich er een mede te maken,
omdat het zo groots en schoon is. Hij
staat dus aan Gods zijde, omdat hij
weet. Opkomende voor het goede en
weerstand biedende aan het kwade,
werkt hij voor de evolutie en niet uit
zelfzucht.

Indien hij aan Gods zijde staat, is hij

een der onzen, en het komt er in het
minst niet op aan of hij zich een Hindoe
of een Boeddhist, een Christen of een
Mohammedaan noemt, of hij een En-
gelsman, een Chinees of een Rus is. Zij,
die aan Zijn zijde staan, weten, waarom
zij daar staan en wat zij moeten doen,
en ze trachten het te doen. Al de ande-
ren weten nog niet wat zij doen moeten,
en zo handelen zij vaak dwaas, en ze
trachten wegen uit te vinden voor zich
zelf, die hun aangenaam toeschijnen,
niet begrijpende, dat aIle een zijn, en
dat daarom alleen wat de Ene wil, wer-
kelijk aangenaam kan zijn voor wie ook.

Zij volgen het onwerkelijke in plaats
van het werkelijke.

Zolang zij deze twee nog niet hebben
leren onderscheiden, hebben zij zich nog
niet geschaard aan Gods zijde en deze
onderscheiding is dus de eerste stap.

Maar zelfs als de keuze gedaan is,



moet gij wel beseffen, dat er vele soorten
van werkelijkheid en onwerkelijkheid
bestaan; er moet nog onderscheiden
worden tussen goed en kwaad( tussen
het belangrijke en het nutte1oze, tussen
het ware en het onware, tussen het zel£-
~uchtige en het onzel£zuchtige.

Tussen goed en kwaad zou het niet
moeilijk moeten zijn te kiezen, want zij,
die de Meester willen volgen, hebben
reeds besloten tot elke prijs het goede te
doen. Maar het lichaam en de mens zijn
twee, en wat de mens wil, is niet altijd
wat het lichaam verlangt. Ais uw lichaam
iets verlangt, wacht dan even, en denk
na, of Gij het werkelijk verlangt. Want
Gij zijt God en Gij wilt slechts, wat God
wil; maar gij moet diep binnen in u zel£
graven om God in u te vinden en ge
moet luisteren naar Zijn stem, die Uw
stem is. Zie niet uw lichamen voor uzel£
aan, noch het stoHelijk lichaam, nQch

het begeertelichaam, noch het verstands-
lichaam.

Elk van deze zal voorwenden, uzel£ te
zijn, om datgene te verkrijgen, wat het
behoe£t. Maar gij moet ze alle kennen,
en uzel£ als hun meester.

Ais er werk te verrichten is, dan voelt
het stoHelijk lichaam behoe£te aan rust,
of het wil een wandeling doen, het wi!
gaan eten of gaan drinken; en de mens,
die niet weet, zegt tot zich zel£: "lk heb
aan deze dingen behoefte, en daarom
moet ik ze doen." Maar de mens, die
weet, zegt: "Dat wat daar verlangt, ben
lk niet en het moet wachten." Vaak,
wanneer de gelegenheid zich voordoet,
om iemand te helpen, voelt het lichaam
"Wat een moeite zal mij dat kosten;
laat een ander het maar doen." Maar de
mens zegt tot zijn lichaam: "Te zult mij
niet verhinderen, een goed werk te ver-
richten."



Het lichaam is uw lastdier - het
paard, waarop gij rijdt. Daarom moet gij
het goed behandelen en het goed ver-
zorgen: gij moet het niet overwerken, gij
moet het behoorlijk voeden, uitsluitend
met zuiver voedsel en drank, en ge moet
het altijd volkomen rein houden, vrij
van de kleinste modderspat. Want
zonder een volkomen rein en gezond
lichaam kunt gij de inspannende taak
van voorbereiding niet volbrengen, gij
zoudt de voortdurende spanning ervan
niet kunnen verdragen. Maar altijd moet
Gij het zijn, die het lichaam beheerst,
niet het lichaam u.

nijdt, dat gij toegeeft aan neerslachtig-
heid.

Aan al die dingen heeft het behoefte,
en aan nog vele andere, niet omdat het
u kwaad wi! doen, maar omdat het van
heftige trillingen houdt, en deze voort-
durend wenst te veranderen. Maar Gij
behoeft geen van die dingen, en daarom
moet gij goed onderscheid maken tussen
uw behoe£ten, en die van uw lichamen.

Uw verstandslichaam wenst zich
hooghartig van anderen a£ te scheiden
en verlangt een hoge dunk van zichzel£
te hebben en anderen gering te schatten.
Zel£s als gij het van wereldse zaken hebt
a£gekeerd, tracht het nog naar zich zel£
toe te rekenen. Het hoopt u te doen
denken aan uw eigen voomitgang, in
plaats van te denken <.lanhet werk van
de Meesters, en aan het help en van
anderen.

Als gij mediteert, tracht het u te doen

Het begeerte-lichaam hee£t zijn be-
geerten bij dozijnen; het hee£t er be-
hoefte aan, dat gij boos bent, dat gij
scherpe woorden zegt, dat gij u jaloers
gevoelt, dat gij begerig naar geld zijt, dat
gij andere mens en hun bezittingen be-



denken aan de ve1e verschillende dingen
waaraan hetzel£ behoefte heeft, in plaats
van aan het ene ding, dat gii no dig hebt.

Gij zijt dit denkvermogen nie,t, maar
het is aan u het te gebruiken; dus ook
hier is onderscheidingsvermogen weer
noodzakelijk. Gij moet voortdurend op
uw hoede zijn of gij zult niet slagen.

Het Occultisme kent geen schipperen
tussen goed en kwaad. Wat het ook
schijnbaar kosten moge, gij moet doen
wat goed is, en wat slecht is moet gij
nalateu, het komt er niet op aan, wat
onwetenden ervan mogen denken of
zeggen.

Bestudeer grondig de wetten der
Natuur en naarmate gij ze leert kennen,
moet gij uw leven er mee in overeen-
stemming brengen, steeds uw rede en
uw gezond verstand gebruikende.

Gij moet wel onderscheid maken tus-
sen hetgeen be1angrijk en hetgeen on-

be1angrijk is. Vast als een rots, waar het
goed en kwaad betreft, moet gij altijd
toegeven in dingen, die er niet op aan-
komen. Want gij moet steeds zachtmoe-
dig en vriendelijk zijn, redelijk en in-
schikkelijk, aan anderen dezel£de volle
vrijheid latende, waaraan gijzelf behoefte
hebt.

Tracht na te gaan, wat de moeite
waard is te doen, en denk er aan, dat
gij niet oordelen moet naar de omvang.
Een kleine zaak, doch van direct nut
voor het werk van de Meester, is heel
wat meer waard gedaan te worden, dan
een groot ding, dat de were1d goed zou
noemen.

Gij moet niet alleen het nuttige van
het nutteloze onderscheiden, maar ook
het meer nuttige van het minder nuttige.
De armen te voeden is een goed, ede1,
en nuttig werk; hun zie1en te voeden is
echter edeler en nuttiger dan het voeden



van hun lichamen. Ieder rijk mens kan
het lichaam voeden, maar alleen zij, die
weten, kunnen de ziel voeden.

Indien gij weet, is het uw plicht,
anderen tot weten te helpen.

Hoe wijs gij ook reeds moogt zijn, op
dit Pad hebt ge veel te leren, zoveel dat
ook hier onderscheiding betracht moet
worden, en gij zorgvuldig moet over-
denken, wat 't leren waard is. Alle ken-
nis is nuttig, en eens zult gij alle kennis
bezittenj maar zolang gij er slechts een
deel van hebt, zorg er dan voor, dat het
't nuttigste deel is. God is Wijsheid zo-
wel als Liefde, en hoe meer wijsheid gij
hebt, des te meer kunt gij van Hem
openbaren. 8tudeer dus, maar bestudeer
allereerst dat, wat u het meest van nut
zal zijn om anderen te helpen.

Werk geduldig aan uw studies, niet
opdat de mensen u wijs zullen vinden,
niet zelfs opdat gij het geluk moogt

smaken wijs te zijn, maar omdat alleen
de wijze mens op wijze manier hulp kan
geven. Hoe graag gij ook zoudt willen
help en, indien gij onwetend zijt, zult gij
wellicht meer kwaad dan goed doen. Gij
moet onderscheid maken tussen waar-
heid en leugen, gij moet leren door en
door waar te zijn in gedachte, in woord
en in daad.

In gedachte het eerst, en dat is niet
gemakkelijk, want er zijn in deze wereld
vele onware gedachten, veel dwaas bij-
geloo£ en niemand, die hierdoor ge-
ketend is, kan vooruitgang maken. Gij
moet dan ook geen mening aanhangen,
omdat vele andere mensen dat doen,
noch ook omdat men er eeuwenlang ge-
100£ aan hechtte, evenmin omdat het
geschreven staat in enig boek, dat de
mensen heilig noemen.

Gij moet de zaak voor uzelf over-
denken, voor uzelf uitmaken, o£ zij



redelijk is. Denk er aan dat, al mochten
duizend mens en dezel£de mening over
een onderwerp hebben, hun mening, in-
dien zij niets van dat onderwerp weten,
van geen waarde is. Hij, die het Pad wi!
betreden, moet voor zich zel£ leren
denken, want bijgeloof is een van de
grootste plagen in de wereld, een der
ketenen, waarvan gij u geheel en al be-
vrijden moet.

Uw denken omtrent anderen moet
waar zijn, gij moet niet icts van hen
denken, wat gij niet weet. Meen niet,
dat zij altijd over u denken. Als iemand
iets doet, waarvan gij meent, dat het u
schaden kan, of iets zegt wat op U zou
kunnen slaan, denk dan niet dadelijk:
"Hij wi! mij benadelen". Waarschijnlijk
hee£t hij in /t geheel niet aan u gedacht,
want iedere ziel heeft haar eigen moei-
lijkheden, en ieders gedachten draaicn
voomamelijk om hem zelf. Spreekt

iemand u boos toe, denk dan niet: "Hij
haat mij en wenst mij te kwetsen".
Waarschijnlijk hee£t iemand of iets an-
ders hem boos gemaakt en omdat hij
toevallig u ontmoet, keert zijn toom
zich tegen u. Hij doet dwaas, want aUe
boosheid is dwaas, maar daarom behoeft
gij nog geen onwaarheid van hem te
denken.

Als gij een leerling van de Meester
wordt, dan kunt gij altijd de waarheid
van uw gedachte beproeven door ze
naast de Zijne te leggen. Want de leer-
ling is een met zijn Meester, en hij
behoeft slechts zijn gedachte terug te
brengen tot de gedachte van de Meester,
om terstond te zien, of zij overeenstem-
men. Is dit niet het geval, dan is zijn
gedachte verkeerd, en hij wijzigt ze on-
middellijk, want de gedachten van de
Meester zijn volmaakt, daar Hij alles
weet. Zij, die nog niet door Hem zijn



aangenomen kunnen dit niet geheel
doen, maar zij kunnen zich belangrijk
helpen door vaak te bedenken: "Hoe zou
de Meester hierover denken? Wat zou de
Meester zeggen of doen onder deze om-
standigheden?" Want gij moet nooit iets
doen, of zeggen, of denken, wat gij u
niet kunt voorstellen, dat de Meester zou
kunnen doen, zeggen of denken.

Gij moet ook waar zijn in het spreken,
nauwkeurig en zonder overdrijving.
Schrijf iemand nooit beweegredenen toe,
alleen zijn Meester kent zijn gedachten,
en hij kan handelen uit beweegredenen,
die nooit bij u opgekomen zijn. Indien
gij verhalen over iemand hoort, herhaal
ze dan niet, ze zouden wel eens niet
waar kunnen zijn, en zelfs als ze waar
mochten zijn, is het vriendelijker om te
zwijgen. Denk goed, voordat gij spreekt,
opdat gij niet in onnauwkeurigheid ver-
valt.

Wees waar in handeling, doe u nooit
anders voor dan gij zijt, want aIle schijn
is een belemmering voor het zuivere
licht der waarheid, dat door u schijnen
moet, als het zonlicht door helder glas.

Gij moet voorts het zelfzuchtige van
het onzelfzuchtige onderscheiden. Want
zelfzucht heeft vele vormen en wanneer
gij denkt haar in de ene vorm ten slotte
te hebben gedood, dan verrijst zij sterker
dan ooit in een andere. Maar geleidelijk
zult gij zo vervuld worden van gedach-
ten om anderen te helpen, dat er geen
plaats en geen tijd zal overblijven voor
enige gedachte aan uzelf.

Gij moet nog een ander onderscheid
maken. Leer God in ieder en alles erken-
nen, het komt er niet op aan, hoe slecht
hij oppervlakkig moge schijnen. Gij kunt
uw broeder help en door dat, wat gij
met hem gemeen hebt, en dat is het
Goddelijk Levenj leer dat in hem wak-



ker maken, leer hoe gij daarop een be-
roep moet doen, dan zult gij uw broeder
bevrijden van het kwade.

Ve1en zijn er voor wie de eis van
Begeelteloosheid zwaar valt, want zij
voelen, dat zij hun begeerten zijn, en
dat er geen zelf zou overblijven, als hun
verschillende begeerten, hun voorkeur en
tegenzin, hun ontnomen werden. Maar
dit geldt slechts voor hen, die de Meester
niet gezien hebben; in het licht van Zijn
Heilige Tegenwoordigheid sterft aIle be-
geerte, behalve de begeerte om aan Hem
gelijk te zijn. Doch reeds v66r gij het
geluk hebt Hem te zien van aangezicht
tot aangezicht, kunt gij begeerteloosheid
bereiken, zo gij wilt. Onderscheidings-
vermogen heeft u reeds doen zien, dat
de dingen, welke de meeste mensen be-
geren, zoals rijkdom en macht, het ver-
krijgen niet waard zijn; wanneer dit
werkelijk ingezien en niet enkel gezegd



wordt, dan houdt elke begeerte emaar
op.

Tot zover is alles eenvoudig genoeg;
ge behoe£t het slechts in te zien. Maar
sommigen geven het najagen van aard-
se doeleinden slechts op om de hemel
deelachtig te worden, of om persoonlijke
bevrijding van wedergeboorte te berei-
ken; in deze dwaling moet gij niet ver-
vallen. Als gij u zel£ geheel vergeten
hebt, kunt gij er niet meer over denken,
wanneer dat zel£ bevrijd zal zijn, of wat
soort van hemel het zal verkrijgen.
Bedenk, dat aIle zel£zuchtige begeerte
bindt, hoe hoog het doel ook moge zijn,
en voordat gij daarvan bevrijd zijt, zult
gij niet ten volle vrij zijn om u te wijden
aan het werk van de Meester.

Als aIle begeerten voor u zel£ ver-
dwenen zijn, dan zoudt gij nog de be-
geerte kunnen koesteren de vruchten van
uw werk te zien. Als gij iemand helpt,

wenst ge te zien, in welke mate ge hem
geholpen hebt; misschien verlangt ge
wel, dat hij het ook zal zien, en er dank-
baar voor zal zijn. Maar ook dit is nog
begeerte en gebrek aan vertrouwen. Als
gij uw krachten aanwendt om te helpen,
moet er een resultaat zijn, of gij het
kunt zien of niet; als gij de Wet kent,
weet gij, dat dit zo moet zijn. Gij moet
dus het goede doen, terwille van het
goede, niet in de hoop op beloning; gij
moet werken uit liefde voor het werk,
niet in de hoop er enig resultaat van te
zien; gij moet u geven voor de dienst
van de wereld, omdat gij haar lief hebt,
en niet anders doen kunt, dan u daar-
voor te geven.

Begeer geen psychische vermogens;
deze zullen komen zodra de Meester
weet, dat het goed voor u zal zijn ze
te bezitten. Ze te forceren brengt vaak
moeilijkheden met zich; dikwijls wordt,



wie ze bezit, misleid door bedriegelijke
natuurgeesten, of hij wordt hoogmoedig
en meent, dat hij geen vergissingen klm
begaan, en in ieder geval zou de tijd en
de krachtsinspanning, nodig om ze te
verkrijgen, gebruikt kunnen worden om
voor anderen te werken. Deze vermogens
zullen in de loop der evolutie komenj
zij moeten komen, en als de Meester
ziet, dat het nuttig voor u zou zijn ze
eerder te hebben, zal Hij u zeggen op
welke wijze gij ze zonder gevaar ont-
wikkelen kunt. Tot op dat ogenblik is
het beter, dat ge ze niet hebt.

Gij moet ook op uw hoede wezen
tegen sommige kleine begeerten, welke
in het dagelijks leven veel voorkomen.
Verlang nooit geleerd te schijnen of voor
knap te worden aangezien; begeer niet
te spreken, beter is het niets te zeggen,
tenzij ge er volkomen zeker van zijt, dat
hetgeen ge zeggen wilt, waa.r, vriendelijk

en helpend is. Denk, alvorens te spreken,
zorgvuldig na, of dat, wat ge gaat zeg-
gen deze drie eigenschappen hee£tj zo
niet, zwijg dan liever.

Het is goed er nu reeds aan te wen-
nen, zorgvuldig na te denken, v66rdat ge
spreekt; want als ge Inwijding bereikt,
moet ge op elk woord letten, opdat ge
niet zoudt zeggen, wat niet gezegd mag
worden. Veel van het gewone gepraat is
overbodig en dwaas, als het kwaadspre-
ken is, is het slecht.

Wen er dus aan liever te luisteren dan
te spreken, gee£ niet uw opinie tenzij er
speciaal naar gevraagd wordt. In een
van de opsommingen der vereisten wor-
den ze aldus genoemd: Weten, DUlven,
Willen en Zwijgenj de laatste van deze
vier is de moeilijkste van alle.

Een andere veel voorkomende be-
geerte, die gij met kracht moet onder-
drukken, is de wens zich te bemoeien



met andermans zaken. Wat een ander
doet of zegt, of gelooft is uw zaak niet,
en gij moet leren hem zijn gang te laten
gaan. Hij hee£t alle recht op vrijheid in
gedachte, woord en daad, zolang hij geen
ander overlast aandoet. Gijzelf eist voor
u de vrijheid te doen, wat gij gepast
achtj ge moet een ander dezelfde vrij-
heid gunnen, en als gij daarvan gebruik
maakt, hebt ge niet het recht er aan-
merking op te maken.

Indien ge meent, dat hij verkeerd doet,
en ge een gelegenheid kunt vinden om
hem onder vier ogen en op zeer belee£de
wijze te zeggen, waarom ge er zo over
denkt, dan is het mogelijk dat ge hem
kunt overtuigen, maar in vele gevallen
zou zelfs dat een ongepaste inmenging
zijn. In geen geval moogt ge er een derde
over gaan spreken, want dat is een zeer
slechte daad.

Ziet ge dat een kind of een dier rnis-

handeld wordt, dan is het uw plicht
tussenbeide te komen. Ziet ge iemand
de wetten van het land overtreden, dan
dient ge de autoriteiten er van in. ken-
nis te stellen. Is iemand aan uw zorg
toevertrouwd om onderricht te ont-
vangen, dan kan het uw plicht worden
hem vriendelijk zijn fouten onder het
oog te brengen. Buiten deze gevallen be-
hoort gij u tot uw eigen zaken te bepalen
en de deugd van zwijgen te beoe£enen.



De zes eigenschappen welke spechial
voor "goed gedrag" vereist worden, zijn
door de Meester als voIgt aangegeven:

1. Zel£beheersing ten aanzien van het
Denkvermogen.

2. Zel£beheersing in Handeling.

3. Verdraagzaamheid.

4. Blijmoedigheid.

5. Eenpuntigheid.

6. Vertrouwen.

(Ik weet, dat sommige hiervan vaak
anders vertaald worden, evenals de na-
men der vereisten, maar in al deze ge-
vallen gebruik ik de namen welke de
Meester zelf bezigde, toen Hij ze mij
verklaarde.)

1. Zelfbeheersing ten aanzien van bet
Denkvermogen.

De vereiste van Begeerteloosheid wijst
er op, dat het begeerteliehaam onder be-
heer moet staan. Hier wordt hetzelfde
bedoeld ten aanzien van het mentale
lichaam. Het betekent de beheersing
van het humeur, zodat gij vrij zijt van
toom en ongeduldj de beheersing van
het denkvermogen zelf, zodat de gedach-
te altijd kalm en onbewogen iSj en de
beheersing [door het denkvermogen) van
de zenuwen, zodat ze zieh zo weinig
mogelijk laten irriteren. Dit laatste is
moeilijk, want als ge traeht u gereed te
maken voor het Pad, dan maakt ge van-
zelf uw liehaam gevoeliger, zodat de
zenuwen liehter aangedaan worden door
een geluid of een sehok en zij elke span-
ning heviger voelen, maar ge moet er
uw best voor doen u zelf te beheersen.

Met een rustig denkvermogen gaat



tevens moed gepaard, zodat ge de ver-
zoekingen en moeilijkheden van het Pad
onbevreesd onder de ogen kunt zien en
eveneens standvastigheid, zodat ge moei-
lijkheden, welke in ieders leven voor-
komen, lichter kunt dragen en het voort-
durend getob over kleinigheden kunt
vermijden, waarmede de meeste mensen
hun tijd doorbrengen. De Meester leert,
dat het er volstrekt niets toe doet, wat
iemand van buitenaf overkomt: zorgen
en moeiten, ziekten en verlies, dit alles
moet niets voor hem betekenen, en hij
moet niet toelaten, dat ze zijn kalmte
van geest verstoren. Zij zijn het gevolg
van vroegere handelingen en als ze ko-
men, moet gij ze blijmoedig dragen, er
aan denkende, dat aIle kwaad voorbij-
gaand is en dat het uw plicht is, altijd
opgewekt en rustig te blijven. Zij be-
horen tot uw vroegere levens en niet tot
dit; gij kunt ze niet veranderen, en

daarom is het nutteloos u er over te ver-
ontrusten. Denk er liever over na wat
gij thans doet, want dat zal de gebeurte-
nissen in uw volgend leven vormen en
dat kunt gij veranderen.

Gij moogt nooit bedroefd of neerslach-
tig zijn. Neerslachtigheid is verkeerd,
omdat zij aanstekelijk werkt op anderen
en hun leven moeilijker maakt, en daar-
toe hebt ge niet het recht. Daarom als
deze ooit over u komt, werp ze dan on-
middellijk van u af.

Op nog een andere wijze moet ge uw
gedachten beheersen: u moet ze niet
laten zwerven. Wat ge ook moogt doen,
concentreer er uw gedachten op, opdat
het volmaakt goed gedaan worde; laat
uw denkvermogen niet ledig zijn, maar
houd steeds goede gedachten op de ach-
tergrond, gereed om naar voren te ko-
men op het ogenblik, dat het denkveI-
mogen vIij is.



Gebruik uw gedachtekracht dagelijks
voor goede doeleinden, wees een kracht
in de richting der evolutie. Denk dage-
lijks aan iemand van wie gij weet, dat
hij in zorgen, of in lijden, of hulpbehoe-
vend is, en stort lie£derijke gedachten
over hem uit.

Houd uw gemoed vrij van trots, want
trots is een gevolg van onkunde. De
mens, die niet weet, denkt dat hij groot
is, dat hij dit of dat belangrijke werk
verricht heeft; de wijze weet, dat alleen
God groot is en dat alle goede werken
door God alleen worden gedaan.

2. Zelfbebeersing in Handeling.

Indien uw gedachte is, wat ze moet
zijn, zult ge met uw handelingen weinig
moeite hebben. Denk er echter aan, dat
om nuttig te zijn voor de mensheid, de
gedachte tot handeling moet voeren.
Wees niet traag, doch steeds actief in

goed werk. Maar het moet uw eigen taak
zijn, die ge volbrengtj niet die van een
ander, tenzij met zijn toestemming en
om hem te helpen. Laat ieder zijn eigen
taak volbrengen, en op zijn eigen wijze,
wees steeds gereed om hulp te bieden,
waar ze nodig is, maar dring ze nooit
op. Voor velen is het moeilijkste wat zij
in deze wereld te leren hebben, zich
alleen met hun eigen werk te bemoeien,
en toch is het juist dat, wat ge te doen
hebt.

Omdat gij streeft naar hoger werk,
moet ge toch niet vergeten uw gewone
plichten te doen, want zolang deze niet
vervuld zijn, zijt gij niet vrij voor andere
dienst. Ge moet geen nieuwe wereldse
verplichtingen op u nemenj maar wat ge
reeds op u genomen hebt, moet ge ge-
heel volbrengen, alle duidelijke en rede-
Hjke verplichtingen, die ge als zodanig
erkent, dus niet de denkbeeldige verplich-



tingen, welke anderen u trachten op de
schouders te schuiven. Als ge Hem wilt
toebehoren, moet ge het gewone werk
beter doen dan anderen en niet minder
goed, want ook dit moet ge verrichten
om Zijnentwil.

uzel£ beter achten dan degenen, die ze
niet verrichten. Toch moet ge hen, die
nog aan ceremonien hechten, niet ver-
oordelen. Laat hen doen wat zij verkie-
zen, mits zij u, die de waarheid in deze
kent, niet lastig vallen; men moet niet
trachten, u dilt op te dringcn, waar ge
aan ontgroeid zijt. Maar heb waardering
voor alles op zijn eigen plaats, wees we1-
will end jegens allen.

Nu uw ogen geopend zijn, zullen enige
van uw oude overtuigingen en van uw
vroegere ceremonien u dwaas toeschij-
nen en misschien zijn ze dit ook werke-
lijk. Toch, hoewel gij er thans niet langer
aan dee1 kunt nemen, behoort gij ze te
eerbiedigen ter wille van die goede zielen,
voor wie ze nog van be1ang zijn.

Ze hebben hun plaats, en ze hebben
hun nut; zij zijn als de dubbele lijntjes,
waartussen ge als kind leerde om recht
en gelijkmatig te schrijven, tot ge leerde

3. Verdraagzaamheid.

Ge moet volmaakte verdraagzaamheid
ten aanzien van allen voe1en, en een
even grote en hartelijke be1angstelling
hebben voor het ge1oo£ van hen, die tot
een andere godsdienst behoren, als voar
uw eigen. Want hun godsdienst is een
pad tot het hoogste, evenzeer als de uwe.
En om allen te he1pen, moet ge allen
begrijpen.

Maar om deze volmaakte verdraag-
zaamheid te verkrijgen, moet ge eerst
zel£ vrij zijn van dweepzucht en van bij-
geloo£. Ge moet leren, dat ceremonien
niet noodzakelijk zijn, anders zult ge



het veel beter en vrijer te doen zonder
deze. Er was een tijd, dat ge ze nodig
had, maar die tijd is thans voorbij.

Een groot Leraar schreef eens:
Toen ik een kind was, sprak ik als
"een kind, ik begreep als een kind, en ik

dacht als een kind; maar toen ik een
man werd, zette ik de dingen des kinds
van mij". Toch kan hij, die vergeten
heeft, dat hij eens kind was en sympa-
thie voor kinderen verloren heeft, niet
de man zijn, die hen kan onderrichten
of helpen. Beschouw dus allen met wel-
willendheid, vriendelijkheid en verdraag-
zaamheid, maar allen gelijkelijk, hetzij
zij Boeddhist of Hindoe, JaIn of Tood,
Christen of Mohammedaan zijn.

4. Blijmoedigheid.

Gij moet uw karma met opgewektheid
dragen, hoe het ook moge zijn, het als
een eer beschouwende, als enig leed over

u komt, daar dit bewijst dat de Heren
van Karma u waardig achten geholpen
te worden. Hoe hard het moge zijn, wees
dankbaar, dat het niet erger is. Bede~
wel, dat ge slechts van weinig nut voor
de Meester kunt wezen, voordat uw
slecht karma is uitgewerkt, en ge vrij
zijt. Door zich Hem aan te bieden, hebt
ge gevraagd, dat uw karma versneld
moge worden, en zo werkt ge nu in een
of twee levens door, wat anders over een
honderdtal levens verdeeld geweest was.
Maar om er het beste van te maken,
moet ge het opgewekt en vreugdevol
dragen.

Er is nog een ander punt. Ge moet aIle
gevoel van bezit opgeven. Karma moge
u ontnemen wat u het liefste is, zelfs de
mensen, die gij het meest lief hebt. Zelfs
dan moet gij opgemimd zijn, gereed om
te scheiden van alles en ieder. Vaak moet
de Meester zijn kracht uitstorten op an-



deren door Zijn dienaar; Hij kan dit niet
doen, indien de dienaar zich overgee£t
aan neerslachtigheid. Opgewcktheid moet
daarom regel zijn.

plotseling komen zou om het na te zien.
Zij, die het meest weten, zullen het best
begrijpen, wat dat vers beduidt. En er is
nog een dergelijk en nog veel ouder vers:
"Wat ook uw hand vindt te doen, doe
het naar uw beste vermogen."

Eenpuntigheid betekent ook, dat niets
u ook maar voor een ogenblik zal af-
houden van het Pad, dat ge hebt betre-
den. Geen verleidingen, geen wereldse
genoegens, geen wereldse genegenheden
moeten u ooit daarvan afbrengen. Want
gij zelf moet een worden met het Pad;
het moet zozeer een deel worden van
uw aard, dat ge het voIgt, zonder dat ge
er over behoe£t te denken, en u niet er
van zoudt kunnen afkeren. Gij, de Mo-
nade hebt het besloten; u er van af te
keren, zou zijn u van uw zel£ af te wen-
den.

5. Eenpuntigheid.

Het enige, wat ge steeds voor ogen
moet houden, is, 's Meesters werk te
doen. Wat er overigens op uw weg moge
komen om te doen, dat althans moet ge
nooit vergeten. Maar er kan niets anders
op uw weg komen, want alle help end en
onzel£zuchtig werk is's Meesters werk,
en ge moet het doen om Zijnentwil. En
aan elk onderdeel van dat, wat ge doet,
moet ge uw volle aandacht geven, zodat
het zo goed wardt gedaan, als gij kunt.
Diezelfde Leraar schreef ook: "Wat gij
doet, doe het van harte; alsof gij het
doet voor God en niet voor de mensen".
Denk hoe ge een of ander werk zoudt
verrichten, als ge wist, dat de Meester



6. Vertrouwen.
Ge moet vertrouwen hebben in uw

Meesterj ge moet vertrouwen hebben in
uzelf. Als ge de Meester gezien hebt,
zult ge Hem tot het uiterste vertrouwen,
door vele malen leven en dood heen.
Hebt ge Hem nog niet gezien, dan moet
gij toch trachten Hem te verwezenlijken
en Hem te vertrouwen, want indien ge
dit niet doet, kan zelfs Hij u niet helpen.
Tenzij er volmaakt vertrouwen is, kan
er geen volmaakte stroom van lie£de en
;macht zijn.

Ge moet in uzelf vertrouwen. Gij zegt,
dat gij uzelf te goed kent? Als ge zulke
gevoelens hebt, dan kent ge uzelf niet:
dan kent ge alleen het zwakke hulsel,
dat zo vaal<.in de modder gevallen is.
Maar Gij - in uw ware lk - zijt een
vonk van Gods eigen vuur, en God, de
Almachtige, is in u, en daarom is er
niets, dat gij niet kunt doen, als gij wilt.

Zeg tot uzelf: "Wat de mens heeft ge-
daan, kan de mens doen. Ik ben een
mens, maar ook God in den menSj il<.
kan dit doen, en ik zal dit doenl/.

Want uw wil moet zijn als gehard staal,
indien gij het Pad zoudt willen betreden.



Van alle vereisten is Liefde het .belang-
rijkste, want als deze in iemand sterk
genoeg is, dwingt ze hem om aIle andere
vereisten te verkrijgen, en al het andere
zou zonder haar nooit voldoende zijn.
Vaak wordt ze uitgelegd als een intens
verlangen naar bevrijding uit de kring-
loop van geboorten en rustperioden, en
tot eenwording met God. Maar op deze
wijze uitgedrukt, kHnkt het zelfzuchtig,
en gee£t de betekenis slechts ten dele
weer.

Het is niet zo zeer verlangen als wil,
wilsbesluit, en vast voornemen. Om re-
sultaat teweeg te brengen, moet dit vaste
besluit uw hele wezen vervullen, z6, dat
er geen plaats voor enig ander gevoel
over bHjft. Het is inderdaad de wil om
een te zijn met God, niet om te ont-

snappen aan kommer en smart, maar
opdat gij door uwe diepe He£de voor
Hem zult handelen met Hem, en zoals
Hij doet. Daar Hij Lie£de is, zoudt gij,
zo gij een met Hem wilt worden, ook
vervuld moeten zijn van volmaakte on-
zelfzuchtigheid en Hefde.

In het dageHjks leven betekent dit twee
dingenj vooreerst dat gij zorg zult dragen
geen levend wezen te deren, en in de
tweede plaats, dat ge steeds zult uitzien
naar een gelegenheid om te helpen. Voor-
eerst dus: veroorzaak geen Hjden. Drie
zonden zijn er, die meer kwaad doen in
de wereld, dan al het andere - laster,
wreedheid en bijgeloof, want dit zijn
zonden tegen de Hefde. Tegen deze moet
hij, die zijn hart zou willen vullen met
Hefde voor God, voortdurend op zijn
hoede zijn.

Zie wat laster doet. Hij begint met een
slechte gedachte, en dat is op zich zel£



al een misdaad. Want in alles en in ieder
is het goede, in alles en in ieder is er
het kwade. Elk van deze twee kunnen
we versterken door er aan te denken, en
op deze wijze kunnen we de_ evolutie
help en of bemoeilijken, we kunnen de
wi! doen van de Logos, of we kunnen
Hem weerstaan. Door te denken over
het kwade in een ander, doet ge drie
boosaardige dingen tegeIijk:

Ie. Ge vult uw omgeving met slechte
gedachten in plaats van met goede en
zodoende vermeerdert ge het Iijden in
de wereld.

2e. Als in die mens het kwade aan-
wezig is, dat ge van hem denkt, versterkt
en voedt gij het; en zodoende maakt ge
uw broeder slechter in plaats van beter.
Maar in den regel is dat kwaad er niet,
en hebt ge het u maar verbeeld; en dan
brengen uw slechte gedachten uw broe-
der in de verleiding kwaad te doen, want

als hij nog niet volmaakt is, zoudt gij
hem kunnen maken tot wat gij van hem
gedacht hebt.

3e. Gij vult uw eigen denkvermogen
met slechte gedachten in plaats van met
goede en zo belemmert gij uw eigen groei
en maakt ge uzelf voor hen, die kunnen
zien, tot een leIijk en smarteIijk voor-
werp, inplaats van tot een schoon en
liefIijk.

Niet tevreden, al dit leed aan zichzel£
en zijn slachtoffer berokkend te hebben,
doet de kwaadspreker al zijn best, om
anderen tot deelnemers in zijn misdrij£
te maken. IJverig vertelt hij hun zijn
boosaardig verhaal, in de hoop, dat zij
het zullen geloven en dan storten zij
tezamen met hem kwade gedachten over
de arme Iijder uit. En dit gaat voort, dag
aan dag, en het wordt niet door een
mens gedaan, maar door duizenden. Be-
gint gij in te zien, welk een lage en



vreeslijke zonde dit is? Gij moet haar
geheel en al vermijden. Spreek nooit
kwaad van iemandj weiger te luisteren
als een ander kwaad spreekt van een
derde, maar zeg vriendelijk: "Het is mis-
schien niet waar, en al is het waar, dan
is 't toch welwillender er niet over te
spreken."

Dan wreedheid. Deze is van tweeerlei
aard, opzettelijk en onopzettelijk. Op-
zettelijke wreedheid heeft ten doel, een
ander levend wezen te doen lijden, en
dat is de grootste van aIle zonden, eerder
het werk van een duivel dan van een
mens. Gij zoudt zeggen, dat geen mens
zo iets zou kunnen doenj maar de men-
sen hebben het dikwijls gedaan en doen
het nog dagelijks. De inquisiteurs deden
het; vele godsdienstige mensen deden het
in naam van hun godsdienst. De beoefe-
naars der vivisectie doen het, en vele
onderwijzers doen het uit gewoonte. AI

deze lieden trachten hun wreedheid te
verontschuldigen door te zeggen, dat het
de gewoonte is, maar een misdaad ver-
andert niet van karakter, omdat ze door
velen wordt begaan. Karma houdt geen
rekening met gewoontenj en het karma
van wreedheid is het zwaarste van alles.
In Indie althans kan er geen veront-
schuldiging zijn voor zulke gewoonten,
want de plicht om niets te deren is we!-
bekend aan allen. Het lot van de wreed-
aard treft evenzo allen, die met opzet
Gods schepselen doden, en dit "sport"
noemen.
Ik weet dat gij zulke dingen niet zoudt
doen en uit liefde tot God zult gij, als
de gelegenheid zich voordoet, beslist uw
stem er tegen verheffen. Maar er is een
wreedheid in woorden evenzeer als in
dadenj en niemand die een woord spreekt
met de bedoeling een ander te won den,
maakt zich schul dig aan dezel£de mis-



daad. Dat zoudt gij evenmin doen, maar
soms stieht een onvoorziehtig woord
evenvee1 kwaad als een boosaardig. Wees
daarom op uw hoede tegen onopzette-
lijke wreedheid.

In de regel is ze een gevolg van on-
nadenkendheid. Iemand is ZQ vervuld
van gierigheid en geldzueht, dat hij zelfs
niet denkt aan het lijden, dat hij ande-
ren veroorzaakt, door te weinig te beta-
len o£ door zijn vrouw en kinderen halt
te laten verhongeren. Een ander denkt
sleehts aan zijn eigen lusten, en het raakt
hem weinig hoeve1e zie1en en liehamen
hij te gronde rieht door er aan te vol-
doen. AIleen om zieh enige minuten van
moeite te besparen, betaalt iemand zijn
werklieden niet op de bepaalde dag,
zonder te denken aan de moeilijkheden
waarin hij hen brengt. Zeer vee1 leed
wordt veroorzaakt door onnadenkend-
heid, door te vergeten welke gevolgen

een handeling voor anderen zal hebben.
Maar karma vergeet nooit, en neemt het
£eit, dat de mensen het vergaten, niet in
aanmerking. Als ge het Pad wilt betre-
den, moet ge bedenken, wat de gevolgen
zijn van hetgeen ge doet, opdat ge u niet
sehuldig maakt aan gedaehteloze wreed-
heid.

Bijge1oo£is een ander maehtig kwaad,
en het hee£t vreeslijke wreedheid ver-
oorzaakt. De man, die een slaa£ is van
bijgeloo£, veraeht anderen, die wijzer
zijn, en traeht hen te dwingen om te
doen wat hij doet. Denk aan de vrese-
lijke slaehting, die een gevolg is van het
bijge1oo£, dat dieren geofferd moeten
worden en van het nog wreder bijge1oof,
dat de mens vlees nodig hee£t als voed-
sel. Denk aan de behandeling, welke het
bijgeloo£ de verdrukte klassen in ons ge-
lie£d India hee£t doen ondergaan, en zie
daarin een voorbeeld, hoe deze kwade



eigenschap harteloze wreedheid kan ver-
oorzaken, zelfs bij hen, die de plicht van
broederschap kennen. Ve1e misdaden zijn
door de mens en begaan in de naam van
de God van Liefde onder de macht van
deze nachtmerrie van bijge100fj pas
daarom zorgvuldig op, dat niet het ge-
ringste spoor er van in u overblijve.

Deze drie grote misdaden moet gij ver-
mijden, want zij zijn noodlottig voor aIle
vooruitgang, daar zij zondigen tegen de
lie£de. Maar niet alleen moet ge aldus
het kwade nalatenj ge moet actief het
goede doen. Ge moet z6 vervuld zijn
van het intense verlangen om te dienen,
dat ge steeds gereed zijt om diensten te
bewijzen aan al degenen, die om u heen
zijn, niet alleen aan mensen, maar ook
aan dieren en planten.

Gij moet dagelijks in kleinigheden
dienen, zodat het u tot een gewoonte
wordt, en ge niet de ze1dzame gelegen-

heid mist, als er iets groots te doen valt.
Want zo ge er naar smacht, een te zijn
met God, is dit niet voor uzelf: het is,
opdat gij een kanaal moogt zijn, waar
doorheen Zijn liefde kan vloeien tot uw
medemensen.

Hij, die op het Pad is, bestaat niet voor
zich zel£, maar voor anderenj hij heeft
zich vergeten, opdat hij hen moge die-
nen. Hij is als een pen in Gods hand,
waardoor Zijn gedachte kan vloeien en
zich hier beneden kan uitdrukken, het-
geen zonder pen onmogelijk geweest zou
zijn. En terzel£der tijd is hij ook een
levende vlam van het vuur, die op de
wereld de Goddelijke Liefde uitstraalt,
welke zijn hart vervult.

De wijsheid, die u in staat stelt te
he1pen; de wil, welke de wijsheid richtj
de liefde, welke de wil bezie1tj ziehier
uw vereisten.



Wil, Wijsheid en Lie£de zijn de drie
aspecten van de Logos; en gij, die wilt
treden in Zijn dienst, moet deze aspecten
in de wereld tonen.
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