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Wanneer ik spreek over ,,'s mensen ontwikkelingsgang", be-
doel ik met de mens zowel de mensheid in haar geheel, als
de individuele enkeling. Voordat wij die gang van de mens-
heid in studie nemen, moeten wij eerst weten waar de mens
op dit ogenblik staat. De "mens", om nu maar die alge-
mene term te gebruiken, die zoveel verschillende typen van
de mensheid in verschillende stadia van evolutie omvat,
heeft een lange ontwikkelingsgang afgelegd sedert het begin
van zijn ontstaan, een lange ontwikkelingsweg, zelfs indien
wij uitgaan van het begin van wat wij beschaving zouden
kunnen noemen, de maatschappelijk georganiseerde samen-
leving met alle takken van kunst, economie, wetenschap,
techniek en alle verdere sociale instellingen. Hetgeen' ech-
ter de evolutie van het menselijk wezen kenmerkt, is inder-
daad de ontwikkeling van zijn denken. Wij zien dit mense-

-lijk denken nu in zijn volle werkdadigheid, zoals het zich
om zo te zeggen van dag tot dag ontplooit in' zijn verworven-
heden en vermogens.
Anthropologen nemen gewoonlijk aan dat alle maatschappe-
lijke vooruitgang dateert van omstreeks 2000 voor het begin
van onze jaartelling, d.w.z. sedert de dagen van het oude
Egypte, Perzië en Griekenland; en dan meer in het bijzon-
der in de laatste 4 of 5 eeuwen van de Europese era, toen
de wetenschap zich zo stormachtig ging ontwikkelen tot dat
indrukwekkend geheel, dat wij nu aanschouwen. Er is even-
wel overvloed van bewijs te vinden, dat er in het verre ver-
leden grote beschavingen geweest zijn, die op hun wijze
even groots waren als de onze. Wij kunnen ook niet vol-
houden dat de mensen in die langvervlogen tijden zich min-
der gelukkig hebben gevoeld dan wij in onze moderne tijd,
.of dat hun leven niet even rijk en kleurig. is geweest.
Praktisch gesproken geloven wij, theosofen en met ons een
groot gedeelte der moderne mensheid, aan reïncarnatie.
Wanneer wij in die opvatting of in die waarheid geloven,
moeten wij aannemen dat wij-zelf het geweest zijn, die de
mensheid van het verleden waren; wij waren de bouwers
van die oude beschavingen. Het intellect, waar wij nu zo
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prat op gaan, met al zijn scherpzinnigheid, zijn vermogen om
de dingen te doorzien, kan nooit zo maar opeens ontstaan
zijn. Er moet ongetwijfeld een langdurige evolutie aan voor-
af zijn gegaan en, zoals ik het nu beschouw, is dat niet alleen
maar de evolutie van het organisme, d.w.z. het hersen- en
zenuwstelsel van de mens, maar van het denkvermogen-zelf,
onafhankelijk van het organisme, het apparaat, dat het d~~-
ken gebruikt. Een organisme kan op zichzelf geen bewustzijn
voortbrengen.
Onze beschaving verschilt van die oude kul turen, zelfs van
die van Griekenland en Rome of van het oude India, alleen
al door het feit dat het een ander aspect van het menselijk
bewustzijn is dat nu tot activiteit is gebracht en dat zijn
. rijke vruchten afwerpt. De moderne mens munt voorname-
lijk uit door zijn vermogen van analyserend, object~vere~d,
constructief denken, waaraan wij de enorme ontwikkeling
van de hedendaagse wetenschap hebben te danken.
Indien wij de nadruk leggen op de vermogens van het mo-
derne denken, mogen wij dan beweren dat de oude volken
op het terrein van dialektiek, van poëzie en kunst en van
filosofie, zij het dan misschien langs lijnen, welke anders
zijn dan die, waarlangs onze beschaving zich heden ten dage
ontwikkelt, niet dezelfde scherpzinnigheid, dezelfde logische
klaarheid en redelijkheid aan de dag gelegd hebben als wij
nu doen in aangelegenheden, welke deze concrete, waarneem-
bare wereld en kosmos betreffen? In de wijsgerige beschou-
wingen van bijv. de oude Vedantijnen en de Boeddhisten
vindt men minstens evenveel diepzinnigheid, doorzicht en lo-
gische redenering als in welk modern systeem ook. Het ver-
schil bestaat daarin, dat de eminente denkers uit die tijd veel
meer belangstelling hadden voor de werkelijk essentiële, maar
verborgen zin van het leven, dan voor de vergankelijke dingen
en verschijnselen van de uiterlijke wereld. De belangstelling

. van de hedendaagse filosofen heeft zich, dank zij de aantrek-
kingskracht, welke uitgaat van de objectieve wereld, die door
dat denken van de mens-zelf is geschapen, naar buiten ge-
richt. De ontwikkeling, welke zich in de laatste 2 à 3 honderd
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jaar en dan vooral in deze 20ste eeuw zo snel heeft voltrokken,
is evenwel niet zonder haar schadelijke uitwerking op de an-
dere aspecten van het mens-zijn gebleven, waaronder vele,
die even belangrijk of misschien zelfs belangrijker zijn.
Misschien beseffen wij nog niet wat wij opofferen of verlie-
zen, wanneer wij ons concentreren op activiteiten, waarbij
het denken zich uitsluitend bezighoudt met details, met de
relaties en de verschillen daartussen en zich tevreden stelt
met de bestudering van alleen maar de waarneembare en
objectief te controleren feiten en verschijnselen.
Er bestaat een merkwaardige Wet van Compensatie, welke
maakt dat de mens niets kan verkrijgen, tenzij hij iets gelijk-
waardigs daarvoor opoffert. Door onze aandacht te uitslui-
tend te. vestigen op de uiterlijke wereld van objectieve ver-
schijnselen, hebben wij in gelijke mate ingeboet aan onze ca-
paciteit tot het verwerven van subjectieve kennis en inzicht.
Duidelijker uitgedrukt: wij zijn door die belangstelling voor
het uiterlijke, losgeslagen van onze innerlijke verankering, Ik
gebruik die term "verankering;' omdat daar stilzwijgend iets
bij is inbegrepen. Het houdt in, dat het denken, dat naar bui-
ten gericht is, dat zo snel is in zijn bewegingen en zo'n bui-
tengewoon vermogen heeft de dingen te classificeren en te
analyseren, ergens geworteld of verankerd moet wezen in een
diepere wezensgrond. Het moderne denken nu heeft zich van
die diepere wezensgrond afgekeerd; het is daardoor op drift
geraakt, zonder anker en zonder kompas en het kan deze
beide alleen binnen-in zichzelf door inkeer terugvinden.
Het denken, dat in onze dagen zo op de voorgrond treedt en
dat zoveel buitengewone dingen presteert, is iets dat altijd
ten dele doet. Indien het werkzaam is op een speciaal ter-
rein van verschijnselen, gaat het van een bepaald punt uit
en beweegt zich naar andere punten en overziet een bepaald,
doch begrensd deel van het terrein; het is niet in staat de to-
taliteit te overzien. Het werkt onder zeer ernstige beperkin-
gen. Het werkt behendig, snel en is in staat vele dingen in een
handomdraai te doen, net als bij een goocheltoer. Maar wij
zijn te veel geneigd aan te nemen dat wij met dit denken aan
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de top van de mogelijkheden van ons bewustzijn zijn gekomen,
dat het intellect almachtig is en dat zijn vermogens de hoog-
ste zijn, die de Natuur kan voortbrengen.
Het denken, dat zich verdiept in details, dat observeert, de
verhoudingen tussen de dingen onderling bestudeert en in
staat is deze te wijzigen door ze nu eens zus en dan weer zo
te coördineren, is slechts een der vele instrumenten van het
bewustzijn en is het apparaat, waarmede de buitenwereld
wordt gekend. Het is een gespecialiseerd instrument, dat zich
uitstekend leent voor het beoogde doel. Dezeopvatting, welke
naar ik meen de theosofische is, wordt ook verkondigd door
de Franse wijsgeer Henri Bergson.
Het denkvermogen van de mens, dat volgens het Occultisme,
inwezenlijk niets anders is dan een verbindingsschakel, is
niettemin in staat geweest de aard van de fysieke stof te
ontdekken en dat is het geweldige, dat in de laatste twee-
honderd jaar gebeurd is. Dit is mogelijk geweest door twee-
erlei bevoorrechting; ten eerste omdat het zich vrij mocht be-
wegen en uiten en ten tweede omdat het voldoende zelfbe-
wust was om objectief te blijven t.a.v. de dingen, die zich
binnen de kring van zijn aandacht bevonden. Alle denken eist
vrijheid, want indien het beklemd raakt in een bepaalde op-
vatting of dogma, dan is er van vrijheid van denken geen spra-
ke meer. Het denken kan tot het inwezen der dingen door-
dringen, tenzij het gevangen is in een net van vooropgestelde
schemata, of beklemd wordt door verborgen verlangens, ver-
wachtingen of angsten. Pas wanneer het denken in evenwicht
is, indien het met een vraagstuk wordt geconfronteerd, is het
in staat om de dingen waar te nemen zoals zij werkelijk zijn
en ze niet te verdraaien of te vervormen tot factoren, passen-
de in het kader van een vooropgestelde opvatting of systeem.
Dit vrije denken heeft de aard van de materie kunnen ont-
dekken en daardoor de beheersing verkregen over krachten,
die weggesloten waren in de materie in al haar grote ver-
scheidenheid, weggeborgen in de intra-moleculaire ruimten
en in de kern der stoffelijke dingen. In de vorige eeuw had
niemand kunnen vermoeden dat het atoom, dat beschouwd
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werd als een vast korreltje stof, de bouwsteen van het heelal,
niet anders was dan een systeem van elkander in evenwicht
houdende krachten, welke door geëigende middelen ontke-
tend konden worden. Met de krachten, die de mens heeft ont-
d~~t, is hij in staat geweest de wereld om te vormen op een
wIJZezoals hem 't beste scheen te passen. En zo zien wij
dat waar de Schepper hem een bepaalde achtergrond voor
zijn leven verschafte, de mens - om zo te zeggen - een ge-
heel andere wereld voor zich heeft opgebouwd door gebruik
te maken van de kennis, die zijn denken hem deed verwerven.
De wereld, zoalsdie opgebouwd is, met al zijn organisaties en
met de krachten die de mens voor zoveledoeleinden gebruikt,
voor communicatie, voor produktie en - helaas - ook voor
vernietiging, is enorm gecompliceerd. Georganiseerd als de
wereld is op welhaast elk denkbaar gebied en waar elke
organisatie een uitbreiding heeft gekregen, die voorheen on-
mogelijk zou zijn geweest, is veel te gecompliceerd gewor-
den en te moeilijk hanteerbaar voor de individuele mens.
Het is als een geweldige machine, waarvan alle kracht is
samengebundeld in een enorm groot vliegwiel, waarvan de
grootste massa aan de omtrek is en daaraan zijn onweerstaan-
baar grote stuwkracht ontleent.
De mens, die in het middelpunt de machine bedient, kan aan
handels trekken en op knoppen drukken, waardoor ontzag-
wekkende krachten kunnen worden ontketend, maar al zijn
scherpzinnigheid en briljante kennis ten spijt is hij moreel,
emotioneel en geestelijk maar een zwak schepsel. Zelfs de
meest beroemde geleerde, al is hij nog zo knap en geniaal,
toont in zijn maatschappelijke en huiselijke omstandigheden
dezelfde zwakheden als mensen van het gewone slag. Op en-
kele weinige pitzonderingen na, kunnen wij constateren dat
de mens in het algemeen niet waarlijk is veranderd, zijn diep-
ste inwezen is hetzelfde gebleven, in weerwil van al de kennis,
die hij heeft ontwikkeld. Kennis is eigenlijk precies zo iets
als technologie. Het is gespecialiseerd.
Om een voorbeeld te nemen: de vaardigheid en virtuositeit
om de mooiste muziek te ontlokken aan een piano, een vina
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of een viool, maakt u niet sympathieker, begrijpender, zach-
ter in uw gevoelens dan een ander persoon.' die misschien
weinig of niets voor muziek voelt en haar niet kan waardé-
ren. Dat is aan iedereen wèlbekend. En daarom 'moeten wij
wetenschappelijke kennis en verworvenheden goed onderschei-
den van die innerlijke ontplooiing van het wáre inwezen,
dat zichzelf niet alleen maar manifesteert in zijn vermogens,
maar ook op geheel andere wijze functioneren kan en zijn
wortels heeft in veel diepere lagen van het bewustzijn. On-
danks alle intellectuele ontwikkeling, welke zo typerend is
voor deze tijd, is de moderne mens niet waarlijk wijzer of be-
minnelijker dan - laat ons zeggen - de ongeletterde mens
van weleer. De norm van materieel welzijn, die wij hebben
bereikt, behoedt ons niet voor het proces van decadentie, dat
sommige opmerkzame geesten reeds menen te moeten con-
stateren in de beter gesitueerde kringen van onze samenleving.
Men. zou geneigd zijn te menen, dat, indien iedereen alles
heeft wat hij behoeft aan lichamelijk comfort en beschikt
over een overvloed van vrije tijd, het duizendjarig rijk van ge-
lukzaligheid moet zijn bereikt. Maar juist die luxe en die
vrije tijd scheppen hun eigen problemen. Luxe leidt gemak-
kelijk tot onverschilligheid jegens de medemens en vrijheid
ontaardt maar al te vaak in bandeloosheid. Het levens-
probleem laat zich niet zomaar oplossen door materiële
vooruitgang, waar men tegenwoordig naar streeft door het
exploiteren van alle kennis en de technische vorderingen,
welke de wetenschap ter onzer beschikking heeft gesteld.
De mensheid wordt niet langer in mootjes gesneden door
geografische grenzen en fysieke kenmerken. Daarom denken
wij misschien dat wij nu kosmopoliet zouden zijn. Maar wan-
neer wij een beetje zelfkennis hebben, zullen wij spoedig tot
inzicht komen hoeveel beperkingen en begrenzingen wij in
ons-zelf hebben. De mens is innerlijk veel minder vrij dan
vroeger, in de middeleeuwen bijv., toen het leven nog zo héél
veel eenvoudiger was; want innerlijk vrij te zijn is iets gans
anders dan vrij te zijn t.o.v. andere mensen en van de Natuur
in haar uiterlijke verschijnselen. De moderne mens is minder
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vri] omdat hij blootstaat aan veel meer spanningen. Er is
veëi\.meer propaganda voor elke richting, commercieel, poli-
tiek{ ideologisch, enz., dan ooit tevoren hét geval was. Al-
leen maar de zeer zelfbewuste en evenwichtige mens is in
onze ldagen in staat om onbewogen te blijven, onbeïnvloed
door\ al die spanningen en de druk, welke voortdurend op
ons uitgeoefend wordt. Het feit, dat wij met zo'n grote snel-
heid veranderen, is oorzaak dat wij veel minder gelegenheid
hebben voor zelfbespiegeling en zelfkennis. Waaraan hebben
wij die snelle verandering te wijten? Om te beginnen is daar
de dynamiek van de natuurkrachten, waarmede wij in aan-
raking zijn; ons leven wordt grotendeels bepaald door de
attractie, die .de dingen en omstandigheden op ons uitoefe-
nen. Wanneer wij iets zien en menen dat het wel aangenaam
of voordelig is om het te hebben of er aan mee te doen, ste-
venen wij er linea recta op af; wij hebben plotseling erg
veel haast en jachten om het zo spoedig mogelijk te pakken
te krijgen en velen zijn bereid elk geoorloofd (en vaak ge-
noeg ook wel ongeoorloofd) middel aan te grijpen dat het
begeerde in zijn bezit brengt. De gejaagdheid van ons leven
demonstreert de kracht en de invloed die op ons worden uit-
geoefend.
Het is zonder meer duidelijk, dat de toekomst der menselijke
samenleving ligt in het besef van haar inwezenlijke éénheid.
Of wel wij verwezenlijken die éénheid, öf wij gaan onze ver-
nietiging tegemoet. Wij moeten de mensheid tot een hecht
geheel zien te brengen, bijv. door zo iets als de ontwapening
van alle naties, die immers allemaal slechts onderdelen zijn
van één totaliteit. Elke wereld-organisatie, hoe deze ook tot
stand komt, bezield door de Geest van Eénheid - het enige,
waardoor zij in stand gehouden kan worden - is een abso-
luut vereiste voor Vrede. De ontwikkeling van de mensheid,
boven het technologisch-materiële niveau waarop zij nu staat,
hangt af van het antwoord op de vraag of die ontwikkeling
alleen maar kwantitatief zal zijn. Kwantiteit betekent nàg
meer van al datgene, wat wij al hebben aan begeerlijke dingen,
nàg meer vliegtuigen, die nàg sneller vliegen en nàg meer

,
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comfortabel zijn, nog meer goederen, nog meer vrije tijg en
amusement van allerlei soort, enz. Ligt vooruitgang irlder-
daad hierin, of kan de mens een hoger niveau van be ust-
zijn bereiken, waardoor hij het leven op een andere wijze zal
kunnen ervaren? Het is een vraagstuk van groot belang want
- zoals iedereen zien kan - het behoeft geen vele tientallen
jaren meer te duren, alvorens elke gemeenschap op aarde
en alle mensen onderdak hebben en voldoende kleding, voe-
ding en onderricht. Wij zijn naar dit front op weg,maar wan-
neer wij het bereikt hebben, zullen wij daar dan blijven staan
of zullen wij in een geheel nieuwe richting verder kunnen
ontwikkelen? Wanneer gij het evolutieproces nauwkeurig be-
studeert, zult u opmerken dat er telkens weer iets geheel
nieuws uit de voorraadschuren van de Natuur te voorschijn
komt, wat in geen enkel verband schijnt te staan met de

. voorgaande ontwikkeling. Dit is inderdaad zó verrassend en
opmerkelijk, dat een vooraanstaand auteur op biologisch
terrein, zijn boek de titel heeft gegeven: JJOntluikende evo-
lutie" (Emergent Evolution).
Het antwoord op de vraag of er zich een nieuw bewustzijns-
aspect in de mens zal ontwikkelen, kan slechts worden gege-
ven door iemand, die de menselijke aard geheel en al heeft
doorzien, die alle verborgen mogelijkheden kent, die diep ge-
graven heeft en ontdekt heeft wat zich op de bodem van de
ziel bevindt en niet alleen aandacht schenkt aan hetgeen aan
de oppervlakte verschijnt. De Oude Wijsheid heeft daarom :
steeds aangedrongen op een steeds dieper onderzoeken van
het eigen zelfbewustzijn.
Het menselijk bewustzijn heeft twee methoden, welke met de
beide aspecten van zijn wezen in verband staan; de ene, ge-
schikt om zich te richten op uiterlijke dingen, de verschij-
ningsvormen, hun onderlinge relaties; en de andere, welke
er op is gericht om het inwezen en de aard van het geopen-
baarde te doorzien. Dit laatste vermogen ervaart de kwaliteit
van het leven, dat zich in de dingen openbaart. In de Indi-
sche wijsbegeerte duidt men deze beide takken of modi van
kennisverwerving aan als Manas en Buddhi. Manas is de
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wefkzaamheid van het bewustzijn, dat zich concentreert op
de bijzonderheden, de details en de vormen; maar er is een
bewustzijns-aspect,dat volkomen stil en onaandoenlijk blijft,
dat zich bewust wordt van alle schoonheid en wijsheid en
liefde en daarvoor niet naar buiten behoeft te gaan, doch
kennis verwerft door identificatie en niet door bestudering.
Indien dit zo is, is het een feit van de allerhoogste betekenis.
Is het inderdaad mogelijk een toestand te bereiken, waarbij
de mens-zelf de Waarheid wordt; de Waarheid, de Liefde en
de Schoonheid in hem stromen of zich in hem weerspiegelen
en waarvoor geen uitgaan naar buiten is vereist, om veel de-
tailkennis te vergaren van dingen, die uiteraard alleen van
de buitenkant bestudeerd kunnen worden?Het menselijkden-
ken, vooral in de huidige tijd, is verbrokkeld; het is nooit
stil en rustig. Wij weten allen uit eigen ervaring wat er zich
in ons denken voltrekt en hoe verbrokkeld het is. Wanneer
wij het op een bepaald probleem richten, dringen er zich zo-
veel andere gedachten, gevoelens en indrukken aan ons op,
dat onze innerlijke wereld een wirwar wordt van uiteenlo-
pende en tegenstrijdige ideeën en denkbeelden, waarvan en- .
kele haast onopgemerkt of geheel onbewust blijven, terwijl an-
dere op de voorgrond van het denkproces treden.
Een klaarhelder denken, dat niet verbrokkeld is en toch ook
niet star of onbuigzaam - want starheid is niets anders
dan een imitatie-eenheid, te danken aan het dicht opéén per-
sen van verschillende dingen, het stevig in elkaar schuiven
van allerlei stukjes, die toch geen geïntegreerde éénheid kun-
nen vormen - een denken dus dat klaarhelder en kristal-
zuiver is,·kan ervaring opdoen van diepten, waarvan het op-
pervlakkig denken zich volkomen onbewust is. Een heilige of
een wijze in contemplatie, wiens denken geheel onberoerd is,
kan elke trilling, elke beweging in zijn omgeving ervaren op
een wijze, waarvan wij ons geen begrip kunnen vormen. Zijn
bewustzijn is als een oeverloze oceaan, die alle rivieren in zich
opneemt en zelf onaangedaan blijft, om een gelijkenis uit de
Bhagavad Gîta te gebruiken.
Hoe komt ons denken zo verbrokkeld? Het is verbrokkeld
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omdat het in dat hals over kop najagen van al die dingen,
die sensationeel en verleidelijk zijn, en die het voor zichzelf
begeert, zich niet bewust is van wat het ondergaat, d.w.z, niet
bewust van hetgeen er met en in hem-zelf plaatsgrijpt. Het
denken wordt gespleten door tegengestelde impulsen, afhan-
kelijk van het patroon dat door deze botsingen is ontstaan,
een patroon, dat er vaak uitziet als een lappendeken of als
een modern schilderij, een abstracte rachitische compositie, die
maar door een héél enkel mens gewaardeerd kan worden. Het
denken in die toestand, waarin het zichzelf niet bewust is, kan
héél gemakkelijk weggelokt worden. Het staat open voor elke
indruk van buiten, voor elke beïnvloeding, voor alle aan-
drang en toont slechts reacties, welke in overeenstemming zijn
met zijn eigen beperkte vermogens.
De eeuw van het wetenschappelijk denken - en dat is deze
tijd, waarin wij leven - is feitelijk een periode van toenemen-
de wederkerige wisselwerking tussen het denken en de ma-
terie. Het denken werkt in op de stof en de stof werkt in op
het denken. Die laatste inwerking nemen wij niet zó gemak-
kelijk waar. De materiële wereld werkt op ons in met aller-
lei sensaties, waarop onzerzijds een gretige responsie volgt
en zulk een reactie beïnvloedt en vervormt ons op velerlei
wijze. Bij dit soort wisselwerking, die een in-elkaar-grijpen is
- het denken enerzijds en de materie anderzijds - blijft de
ware aard van de mens - de aard, die vrijheid kan beleven,
die zonder enig vooroordeel, vooropgezette mening of voor-
keur is, dat er door de buitenwereld aan wordt opgedrongen;
die aard, die wij zijn geestelijke of goddelijke aard kunnen noe-
men, volkomen buiten spel. Zij trekt zich in zichzelf terug of,
als u 't liever anders zegt, zij verkeert in een toestand van sa-
mádhi: men kan die oude termen op verschillende wijze inter-
preteren.
En het is juist deze blinde wisselwerking tussen het denken
en de materie - en hiermede bedoel ik dan eenvoudig de
materiële prikkel van buitenaf - die ons in een catastrofale
situatie heeft gebracht. Wanneer wij dit feit goed beseffen,
zal ons dat wakker schudden.
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De wereld bevindt zich op een punt, waar het neerwaarts-
gerichte denken, d.w.z. het op de uiterlijke prikkel en sen-
satie beluste denken, zich omhoog moet richten; "omhoog"
in het evolutieproces. waarbij dan dat wat achter ons ligt als
"beneden" wordt bestempeld en wat vóór ons ligt als "om-
hoog". Er zijn bewustzijnstoestanden in de mens, die tot dus-
ver nog niet actief zijn geweest, in vele gevallen misschien
zelfs nog niet tot een bewustzijns-instrument zijn georgani-
seerd. Dit organiseren van binnenuit moet volgens een na-
tuurlijk proces gebeuren en dat wordt door het denken, zoals
het nu gebeurt, belemmerd. Er zijn altijd mensen geweest,
die het leven in al zijn aspecten en al zijn relaties anders
hebben ervaren dan de meeste anderen. Ik doel hiermede op
de grote Leraren. De mensheid als geheel nadert nu het
punt waarop zij de hoedanigheid begint te ontplooien, die
zo schitterend tot uitdrukking kwam in Hun leven. M.a.w.,
er is een haast onmerkbare tendens tot wat men zou mogen
noemen een meer geestelijke visie op de dingen, dan men
tot dusverre huldigde. Zal het denken in staat zijn tot deze
wending omhoog, in plaats van verstrikt te raken in sensatie
en verlokt te worden door de glans van de uiterlijke dingen?
Zou het, in plaats van daarin verstrikt te raken, zich - al-
thans tot op zekere hoogte - daarvan los weten te maken
en de dingen meer objectief waar te nemen en te ervaren?
Een geleerde staat objectief tegenover de dingen welke hij
onderzoekt en die zijn gevoelens en emoties niet raken. Maar
diezelfde geleerde gedraagt zich in andere situaties en on-
der andere omstandigheden precies even subjectief als alle
andere mensen, omdat dan zijn gevoelens, d.w.z. zijn persoon-
lijke reacties in het geding komen.
Om tot een vrijer, minder afhankelijk, onthecht en toch inni-
ger en waarachtiger begrip van het leven te komen, moeten
wij beginnen de eenheid van de mensheid te ontdekken, ach-
ter de uiterlijke maskers van godsdienst, nationaliteit, ras,
enz. Wij moeten de mens gaan zien als mens en niet als Ame-
rikaan of als Rus, als Indiër of als Europeaan, als Islamiet
of als Christen. Dit bewustzijn, gebaseerd op het besef van
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eenheid, dat echt moet zijn en niet alleen maar kunstmatig,
zal vanzelf gedeeld worden door verschillende mensen in ver-
schillende graad. Wij kunnen niet verwachten dat alle men-
sen die waarheid ten volle of in dezelfde mate zullen beamen.
Als dat bewustzijn bestaat, zal het iemand doen besluiten tot
het onderkennen van wat goed en waar is in andere vormen,
dan die welke hem vertrouwd zijn.Wij zullen dan in staat zijn
de waarheid in andere religies te waarderen, de essentiële
dingen in andere culturen, de bijzondere aspecten van een
ander en wij zullen dan over het algemeen een fijner en meer
plooibaar onderscheidingsvermogen krijgen, waarover wij mo-
menteel nog niet beschikken. Het is vanzelfsprekend dat dit
eenheidsbesef in voldoend sterke mate ontwikkeld moet zijn
in de mensheid in haar geheel, alvorens wij de integratie kun-
nn bewerkstelligen, welke -nodig is voor de verandering van
de grote massa der mensheid in haar totaliteit.
Het denken, dat die eenheid waarneemt, zal een nieuw
soort denken zijn. Al het waargenomene zal dan aanleiding
geven tot een onderlinge inwerking van geheel andere aard,
niet meer in de zin van het eigenbelang, dat zich altijd af-
sluit en distancieert van anderen, maar op een dieper niveau,
waar alleen actie is en niet altijd weer reactie. Wanneer ik
respondeer op iets waardevols of iets belangrijks, dan ben ik
erdoor getroffen. Evenzo kunnen anderen getroffen worden
door iets goeds in mij of in mijn zienswijze.Indien ikgrootheid
waardeer, in welke vorm die zich ook voordoet, dan zal die-

-waardering een verandering in mij teweegbrengen, zodat mijn
karakter, mijn hele wezen een beetje anders wordt dan het
tevoren was. Op deze wijze kan het woord "Broederschap"
een nieuwe betekenis krijgen. Broederschap is niet hetzelfde
als coëxistentie in afgescheiden, luchtdicht afgesloten com-
partimenten. Ik ben nog nooit een woord tegengekomen dat
zó weinig inspirerend is als dat woord coëxistentie, dat alleen
maar uitdrukt dat ik mij op deze planeet bevind en anderen
welwillend toesta zich ook daarop te bevinden, onder de
uitdrukkelijke voorwaarde, dat wij elkander zullen negéren.
Broederschap is toch zeker vitaler, meer creatief en veroor-
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zaakt verder-reikende gevolgen dan dit soort van kille coëxis-
tentie, waar men tegenwoordig de mond vol van heeft en
meent dat het een oplossing zou geven voor de bestaande
conflicten van onbroederlijkheid. Wanneer er waarachtige
broederschap is, zal er op elk denkbaar niveau en op alle
terreinen, een spontane samenwerking ontstaan en dat is héél
iets anders dan het los naast elkander bestaan van mensen-
groepen, die elk voor zich een eigen belang nastreven, waar
anderen van worden uitgesloten. Dan is er samenwerking
van die aard, dat zij gericht is op wat voor allen belangrijk
en nuttig is. Maar zo'n samenwerking komt niet vanzelf,
zonder dat er een reden voor bestaat en alleen omdat wij
als levende wezens met elkaar in relatie staan of omdat wij
allen delen in éénzelfde leven. Deze samenwerking ontstaat,
wanneer men zich gaat voelen als leden van één gezin, met
een diepe wederzijdse belangstelling voor elkaar en verbon-
den door een sterke' band van sympathie.
Ik heb het gevoel, dat de mens dit tot stand zal kunnen bren-
gen, omdat het deel uitmaakt van het goddelijk Plan. Een
dergelijke Nieuwe Wereld, waarin het denken openstaat voor
het doorzien van de ware aard der dingen, voor de innerlijke.
waarden, niet voor de onwaarachtige, kunstmatige waarde-
bepalingen, die de huidige samenleving aan veel waardeloze
dingen hecht, zal een wereld zijn van blijmoedige ~.am.en,,:~r-
king, met vrede en vrijheid voor allen. Er moet vrijheid ZIJn,
opdat het innerlijk leven zich zal kunnen uiten, zal kunnen
opbloeien in zijn inwezenlijke schoonheid; niet alleen maar
vrijheid om aan anderen zijn wil op ~eleggen en hen te. ex-
ploiteren. Vrijheid is vrije beweging, ISspontane o~we~kmg,
welke ertoe leidt dat alles wat nog latent besloten ligt m het
menselijk bewustzijn en wacht om zich te kunnen manifeste-
ren, tot bloei komt.
" Wanneer dit soort vrijheid er is, zullen wij het niveau heb-
ben bereikt, vanwaar er een waarachtige ontwikkeling van
de mensheid kan plaatshebben, vergeleken waarbij die van
onze tijd nog maar een aanloopje is, een eerste wankelend
begin. Dan zal de mens zijn opwaartse levensgang beginnen;
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hij zal gaan scheppen met het genie dat in hem woont. Dan
zal iedereen scheppend werkzaam zijn, groot en klein, be-
kwaam in velerlei richtingen en volkomen spontaan. Dan kan
er zijn en zal er ook zijn, een versmelting van wat het beste is
inhet Oosten en in het Westen, en dat zal tot op zekere hoog-
te de waarden van Boeddhi of geestelijke intuïtie en van
Manas, het op details gerichte denken, vertegenwoordigen;
want de beide aspecten, welke wij Oost en West noemen,
vertegenwoordigen in zekere zin deze beide wijzen van het
benaderen van de werkelijkheid, •
De ontplooiing van het menselijk bewustzijn zal veel verder
gaan dan de moderne wetenschap bevroedt. Het zal het be-
wustzijn in nieuwe banen leiden. Omdat een wetenschappelijk
onderzoeker beperkt is door zijn methodiek, waarbij hij ge-
dwongen is zich te houden aan het geformeerde en georgani-
seerde, kan zijn denken zich niet ontplooien boven het gema-
nifesteerde uit. Hij is gebonden aan de ontwikkeling in het
verleden, dat in zekere zin het heden in zich sluit. De toekomst
ligt nog in de diepten van het leven, van het potentiële en
kan daarom wetenschappelijk niet gekend worden, maar al-
leen gepeild door methoden, waarmede men dat potentiële
kan benaderen. Zoals er geen denkbaar einde is aan schoon-
heid, geen grens gesteld kan worden aan de mogelijkheden
van muziek, zo is er geen einde aan de rijkdommen, die de
mens in zichzelf kan ontdekken. Wanneer zijn aard bevrijd is
van de druk van opgezamelde begrenzingen en beperkingen,
zal zij die muziek tot uitdrukking brengen, die zij in zich
draagt.
Ieder onzer, die in zichzelf, d.w.z. in zijn leven, een zekere
mate van ongehechtheid heeft gekweekt, van de dingen te
zien en te ervaren zoals ze zijn, ieder, die niet egocentrisch is,
niet in een kringetje om zichzelf heendraait, die in staat is
te responderen op het leven in anderen, is als een ster aan
het firmament van de mensheid. Zo iemand behoeft geen
grote rol te spelen, hij houdt misschien geen gewichtige toe-
spraken, heeft geen zetel in enig parlement of is-geen lid van
een diplomatieke commissie, neemt geen belangrijke beslui-
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ten of zo, zijn leven kan in een kleine kring gebed liggen,
maar toch is hij als en ster met een eigen schittering, al is
het er dan ook een van de weinige, die momenteel zichtbaar
zijn. Maar dergelijke sterren zullen op mysterieuze wijze an-
dere sterren tot straling, stimuleren, om te stralen met een
eigen schoonheid en schitterglans, elke nieuwe ster als een
expressie van die goddelijke Natuur, die in het spel komt, in-
dien het denken daar niet vóór wordt geschoven, het denken,
dat onbewust een belemmering vormt, statig op zijn troon
gezeten en uitkijkend naar wat het voor zich kan winnen uit
de wereld van vorm en sensatie.
Dit uitzicht op de toekomstige gang der mensheid en van de
individuele mens, opent eindeloze verschieten voor onze fan-
tasie. De mens is nu eenmaal niet alleen maar een denkend
dier, maar hij is een geestelijk zaad, dat kan opgroeien tot een
Levensboom, die alle bestaan, alle openbaring kan omvatten.

""
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DE THEOSOFISCHE VERENIGING
De Theosofische Vereniging is een over
de gehele wereld verspreide internationale
organisatie, die op 17 november 1875 te
New York werd gesticht en later in India
- waar het Hoofdkwartier gevestigd is te
Adyar, Madras - rechtspersoonlijkheid
kreeg.
Het is een onsectarische vereniging, be-
staande uit zoekers naar Waarheid, die
trachten de Broederschap te bevorderen
en de mensheid te dienen. De doeleinden
zijn:

1. De vorming van een kern van de
Algemene Broederschap der mens-
heid, zonder onderscheid van ras, ge-
loof, geslacht, kaste of huidskleur.

2. De aanmoediging van de vergelijkende
studie der Godsdiensten, Wijsbegeer-
ten en Wetenschappen.

3. Het onderzoek van onverklaarde na-
tuurwetten en van de latente krach-
ten in de mens.
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