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HET BEGRIJPEN VAN ANDEREN EN
ONSZELF.

Het leven is Een en het Vaderschap van God
en de Broederschap der mensen zijn de diepste
waarheden.

Het ene witte Licht versplitst zich in de kleu-
ren van de Regenboog -van het Leven.

In elk der verscheidenheden is zowel goud als
droesem.

Om anderen te kunnen begrijpen, moeten wij
eerst ons zelf leren kennen; het begrijpen moet
bij onszelf beginnen.

Zij, die niet begrijpen, zijn de grootste critici
en de strengste rechters.

Om onszelf te leren begrijpen, is zelfentlek
nodig en die moet streng zijn. Hoe onpersoon-
lijker we daarbij tegenover onszelf. staan, des te
vruchtbaarder zal de critiek zijn.
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Dezelfde verlangens, vreugden, zorgen, moei-
lijkheden, angsten omringen ons allen.

Begrijpen laat ons den Ene te midden van de
vele zien en verscheidenheid als een zinnebeeld
van de rijkdom van den Ene.

Verschillen - op welk gebied ook - hetzij
van kleur, geloof. kaste, ras of nationaliteit.
op maatschappelijk of enig ander terrein, zijn
geen redenen voor gevoelens van meerder- of
minderwaardigheid.

Begrijpen helpt den mens om te komen tot een
gevoel van gelijkheid met alle schepselen.

Verkeerd begrijpen vertraagt de ontwikke-
ltnq, zowel bij den mens als bij de massa.

Overal is onophoudelijke beweging. ofschoon
niet altijd een regelmatig gelijke.

Deze beweging. die steeds opwaarts en voor-
waarts voert, is een eigenschap van alle leven.

Evolutie ·is de antithese van stilstand.
De tijd wordt ons gegeven om te groeien en

zelfs om er geen haast mee te maken.
Het beste, wat op een ogenblik te bereiken is,
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DE WETTEN VAN BEGRIJPEN.
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is slechts een tijdelijke halte op de weg naar
nog beter.

Liefde en rechtvaardigheid moeten de wereld
regeren.

Begrijpen maakt ons tot geschikte kanalen
voor liefde en rechtvaardigheid.

BEGRIJPEN IS GENEZEN.

Begrijpen betekent goede verstandhouding en
vriendschap met alle vreugde, die eraan ver-
bonden is.

Verkeerd begrijpen geeft neerslachtigheid en
afkeer met alle zorgen en moeilijkheden, die
daarvan het gevolg zijn. Deze zijn de onveilig-
heidssignalen, die waarschuwen, dat er ergens
misbegrip bestaat.

We zullen altijd verkeerd- of niet begrijpen,
als we van anderen verwachten. dat zij denken
als wij.

Wij zullen echter begrijpen. als wij hun de-
zelfde vrijheid van overtuiging toekennen, die
wij voor onszelf eisen.

Hoe meer wij andere levens leren kennen, des
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te meer zal het ons verheugen, als wij hun onze
waardering kunnen geven.

Hoe minder wij van hen weten, des te meer
zijn wij' geneigd hen te veroordelen en te criti-
seren.

BEGRIJPEN BRENGT LICHT.
Begrijpen brengt vrede, niet begrijpen strijd

d.w.z. ongeluk, zorg, wanhoop, leed.
Als er strijd is, heerst de duisternis tijdelijk

over het licht. Op den duur moet het licht over-
winnen, maar vóór dien moeten de kinderen van
het licht temidden van de schaduwen hebben ge-
leefd, want alleen zij, die de duisternis hebben
gekend, kunnen de heerlijkheden van het Licht
deelachtig worden.

Licht is gelouterde duisternis of duisternis
tot besef van zijn inwezen gewekt.

Vrede en geluk zijn in energie omgezef leed.
De problemen, die het leven bemoeilijken, zijn
niets anders, dan de welqemeende, waarschu-
wingen der natuur, dat wij leven te midden van
de stuiptrekkingen van ons verkeerd begrijpen.

Om te leren begrijpen moet de mens zich los-
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maken van de beperkingen van conventie, or-
thodoxie, traditie en gezag, waarin de meesten
leven, voor zij de waarheid gaan zoeken.

Om te leren begrijpen moet men eigen leven
tot een 'zo zuiver mogelijke weergave maken van
het innerlij-ke "Ene Leven".

Daarom is juist spreken, goed handelen wen-
selijk, d.w.z. men moet overheersing, onder-
drukking, wreedheid in alle vormen vermijden,
en het is nodig lelijkheid, die een ontwrichting is
van het Goede en het Schone, overal uit de weg
te gaan.

Lelijke gewoonten en verhoudingen misken-
nen het gevoel voor onderlinge eerbiediging.

Gevoelens van aantrekking als eerbied, gene~
genheid, goede gezindheid, en mededogen, be-
vorderen het juiste begrijpen.

Gevoelens van afstoting' daarentegen als
vrees, woede, haat, minachting, ijverzucht, ge-
weld, geven aanleiding tot niet begrijpen.

Twijfel is de heraut vaneen grotere, diepere
waarheid.

Er is geen sprake van begrijpen, als iemand
beweert de Waacheid, de gehele waarheid, te
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bezitten; als hij zichzelf ziet als een oase van
Waarheid in een woestijn van onwaarheid; of
als hij zijn Waarheid wil opdringen ter vervan-
ging van de waarheid van een ander.

Een levende. zoekende ontevredenheid is
noodzakelijk voor beter begrijpen.

HET BEGRIJPEN VAN ZICHZELF.

Wij weten, dat wij onsterfelijk zijn, al ver-
vaagt dit weten soms in tijden van duisternis.

Wij weten, dat elke wolk een lichtende om-
trek heeft, dat tegenspoed den sterke kracht
geeft en de onmacht van den zwakke onder-
mijnt.

Wij weten, dat daarom geen hoogten voor
ons onbereikbaar zijn, geen vrede onmogelijk
en geen geluk te groot is, om ervaren te worden.
Al die heerlijkheden zijn voor een ieder wegge~
legd.

Ons stoffelijk lichaam, onze gevoelens en
emoties, ons verstand en al onze vermogens zijn
de middelen om ons doel te bereiken en al moge
ons lichaam zwak, ons verstand wat beperkt
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zijn, al mogen onze gevoelens niet geheel rein
en onzelfzuchtig, en onze vermogens niet groot
zijn, wij moeten ze tot het uiterste inspannen
om hun begrenzingen te overschrijden.

Wij zijn niet slecht, wij zijn alleen onwetend
en onwetendheid kan met den dag 'verminderen.

Wij moeten niet bevreesd zijn en steeds he-
denken, dat het slechte eens het goede zal wor~
den. Hij, die zegt, dat hij niet kan, vergeet, dat
hij een God in wording is.

Begrijpen maakt van den slaaf een vrij mens.
Begrijpen verandert tegenspoed in kracht en

ziet in de grootste moeilijkheid een kans tot
beter.

Begrijpen ziet de bloemen in wat schijnbaar
onkruid is, ziet een God-In-wording in elk zich
ontwikkelend schepsel.

Zelf-beqnjpen leert ook anderen begrijpen en
gaat over tot vriendschap, verandert afgeschei~
denheid in solidariteit, zelfzucht in dienstvaar-
digheid.

9



Alle Leven is Een, het ontspringt aan de zelf-
.de bron en voert tot het zelfde doel. De weg
.daarheen leidt door de Verscheidenheid.

De eerste les, die wij moeten leren is begrij-
pen: de tweede waarderen; de derde is die van
ware vriendschap.

Het doel van de huidige democratie is de
mensheid, individueel, zowel als groepsgewijze,
te leren, dat zij sneller groeit door sameuwer-
king dan in afzondering. Haar leus is: samen-
leven in vrede en welgezindheid.

Hij, die zoekt te begrijpen, tracht zich overal
thuis te voelen, overal vrienden te maken, overal
geluk te brengen en geluk te vinden.

Hij is niet verstard in eigen critiek, noch in
eigen opvatting of overtuiging, maar hij tracht
deze niet in het middelpunt van zijn belangstel-
ling te plaatsen.

Samenwerking is groeiend leven; afzondering
doodt op den duur, al moge het aanvankelijk
schijnen, dat men er sterker door wordt.
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BEGRIJPEN SLAAT EEN BRUG TUSSEN
RASSEN, NATIES EN GODSDIENSTEN.
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De nationale en internationale wetten moe-
ten ten koste van alles geëerbiedigd worden.

Tot nu toe overheerst kracht en moet het
Recht nog wachten op zijn tijd.

Die zal des te eerder aanbreken, naarmate de
mensen elkaar leren begrijpen.

BEGRIJPEN OVERWINT ONGELUK.

Hoe weinig begrijpen de mensen elkaar, voor-
al waar het lichamelijk en geestelijk ongeluk-
kigen geldt.

Om de ongelukkigen te helpen, moeten wij
hun niet zeggen, wat wij op hun standpunt zou-
den doen, maar hen van binnen uit helpen, d.i.
ons in hun ongeluk indenken en dan met hen
schouder aan schouder gaan staan.

O,ngelukkigenhebben vooral behoefte aan
warme, broederlijke vriendschap, omdat zij zich
eenzaam, alleen voelen. Wij helpen hen dat ge~
voel te overwinnen door in hen de erkenning te
wekken van 's levens eenheid.

De Christelijke idee van God, die mens werd,
geeft op zo schone wijze uitdrukking aan het
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BEGRIJPEN BRENGT EVENW:ICHT.
Begrijpen moet ons tot wet zijn, maar laten

wij ook trachten het "niet begrijpen" te! be-

grijpen.
'Begrijpen betekent evenwicht, niet begrijpen

gebrek aan evenwicht en dit gaat spoedig over
in excessen op allerlei gebied.

Deze excessen vinden wij lichamelijk: in
sport, in de verhouding der seksen en in het
onverantwoordelijk opzwepen ener massa.

Er is. gebrek aan evenwicht in de verhouding
tussen man en vrouw, de een vult de ander .niet
aan, maar in vele landen is de vrouw zelfs nog
de slavin van den man.

Er is gebrek aan evenwicht tussen jong en

oud.
De ouderdom verheft zich op zijn ervaringen,

de jeugd op zijn vrijheid.
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geloof, dat God zijn kinderen begrijpt en hen
daardoor weet te helpen.

Door zelf de duisternis te leren kennen, leren
wij ons vrij bewegen in die van anderen en zijn
in staat hun het daarin aanwezige licht te tonen.
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Ook zij, die in verschillende beroepen werk-
zaam zijn, begrijpen elkaar niet, evenmin als
de naties en de rassen.

Men is onevenwichtig in zijn oordeel, te zacht
voor zichzelf, te streng voor anderen. Een even-
wichtig begrijpen tracht door te dringen tot de
motieven, de oorzaken en tracht die te veran-
deren.

Oorlog, wreedheid, verkeerd oordelen is
slecht, maar het is beter de oorzaken, die er toe
leidden te bestrijden, dan de gevolgen. In alles
leeft het goede in wording. De ontwikkeling
staat nooit stil.

Hij, die begrijpt, wacht geduldig op zijn over-
winning, ofschoon hij nooit de hoop, noch de
strijd daarvoor opgeeft.

BEGRIJPEN, DAT SCHHPPEND WHRKT.

Begrijpen moet niet alleen sympathie en waar-
dering betekenen, het moet ook scheppend wer-
ken en bijdragen tot de oplossing van 's levens
problemen en de verduidelijking van 's levens
doel.
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. De mens moet er niet mede tevreden zijn,
dat hij begrijpt, hij moet zijn vermogen om te
kunnen begrijpen in dienst stellen van anderen.

Hij moet het licht 'Van zijn begrijpen laten
schijnen in de gebieden van zijn drie grote
Levensaspecten. zijn wil bevrijden van. heers-
zucht, zijn wijsheid los maken van trots en uit
zijn lieide-ioerkzaamheids aspect alle zelfzucht
verdrijven.

Hij moet het licht vaDj zijn begrijpen laten
stralen over de verschillende afdelingen van het
menselijke leven en

Vaderlandsliefde ontdoen van haat,
Opvoeding van vrees,
Godsdienst van onverdraagzaamheid,
De industrie bevrijden van onrechtvaardig-

heid,
Kunst geven zonder lelijkheid,
Vrije tijd doorbrengen zonder vulgariteit,
Trachten gezond te blijven zonder wreedheid

te plegen.
Als de mens zijn werk bepaalt tot de afdeling

der opvoeding moet hij:
Vrees verdrijven door moed te ontwikkelen.
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Onverschilligheid verdrijven door geestdrift:
op te wekken.

Laat hij, die wil leren begrijpen, zichzelf zo-
wel als anderen, steeds bedenken dat:

Geen vrijheid kan bestaan zonder eer, geen
plicht zonder rechtvaardigheid, geen geluk zon~·
der waarheid.

Dat geen onkruid van misbegrip stand houdt,
als de bloem van eerbied bloeit.'

Dat er geen vrijheid kan zijn zonder orde,
geen gelijkheid zonder gelijke kansen voor allen, ..
geen ware broederschap zonder kameraadschap ..

THEOSOFISCHE
B'BL.IOTHEEK
Tolstreet 154 Am!terdern

- 9 JUNI 2012
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