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THEOSOFIE EEN NIEUWE IMPULS 

Inderdaad heeft Theosofie een nieuwe impuls gegeven en 
geeft die nog steeds. Dat was nodig om de wereld er toe te 
brengen zijn oude leefregels vaarwel te zeggen en geheel 
nieuwe te volgen. En het moet worden erkend, dat de 
Theosofie, naast enkele andere brengers van impulsen, aan 
deze opdracht goed heeft voldaan. 
Wij behoeven slechts uit de romans van die tijd de levens
wijze van zestig of zeventig jaar geleden te bestuderen, om 
in te zien hoe ingrijpend het menselijk leven op onze 
planeet is veranderd. Natuurlijk is dat niet alléén door de 
Theosofie tot stand gebracht. Twee wereldoorlogen en ge
weldige verschuivingen in het machtsevenwicht der volken 
hebben de uiterlijke voorwaarden en politieke, economische 
en wetenschappelijke krachten opgeroepen, waardoor deze 
uiterlijke veranderingen werden veroorzaakt. 
Maar, · behalve deze uiterlijke impulsen was er ook nog 
iets anders nodig. Dat andere is een innerlijke impuls, want 
wanneer die niet gegeven was, zou de hele menselijke 
samenleving ongetwijfeld tot een chaos in elkaar zijn 
gestort. En - naast enkele andere krachten - is de 
Theosofie één van de belangrijkste factoren geweest dat 
dit (nog? ) niet is gebeurd. Er is in de Theosofie een nieuw 
Evangelie gebracht, een nieuwe leefregel, een nieuwe bood
schap van hoop voor de mensheid. 
Dit nieuwe is echter geen nieuw wetboek van moraal; 
wanneer dat alles zou wezen wat de Theosofie had aan te 
bieden, dan was het van niet de minste betekenis of invloed 
geweest, want de zedewetten van Gautama de Boeddha en 
Jezus de Christus kunnen moeilijk worden verbeterd. Theo
sofie pretendeert niet het Evangelie van de Broederschap 
der mensen te hebben gebracht. Dit ideaal was de boodschap 
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van alle grote Leraren; het is de droom geweest van alle 
denkers, alle godsdiensten en alle sociale systemen in alle 
ongetelde eeuwen, die achter ons liggen - Theosofie tracht 
daar iets beters dan een droom van te maken. Zij is niet, 
wat velen geloofd en gehoopt hebben, een leer geweest die 
ons een middeltje aan de hand deed om psychische vermo
gens in de mens op te wekken, waardoor zij meer overwicht 
op hun medemensen zouden krijgen. 
Gelooft u dat de meestal wat vage en vaak ongelooflijke 
verhalen van de latente mogelijkheden in de mens, veel 
hoop hebben gewekt in de harten van de arme en vermoeide 
zwoegers in dit aardse tranendal en hun een nieuw inzicht 
in het moeilijke probleem van het aardse leven heeft ge
schonken? Misschien is er hier of daar een héél enkele die 
de werkelijke betekenis en waarde van dergelijke vermogens 
heeft begrepen en, na dit inzicht te hebben verworven, zich 
heeft ingespannen de geweldige moeilijkheden te overwin
nen om zulke krachten voor zichzelf te verkrijgen. 
Maar voor de grote massa der mensheid zijn deze dingen 
als de klaverblaadjes-van-vier in een eindeloze steppe van 
verwilderd gras. Niemand zal willen volhouden dat het 
spiritisme, de talrijke paranormaal begaafden en paragnos
ten, die steeds meer van zich doen spreken, degenen zijn 
geweest die de mensenwereld zo radicaal hebben veranderd. 
Er is iets wat véél en véél grootser en meer ingrijpend is 
dan dit alles. Iets, dat ons allen rechtstreeks aangaat en dat 
de impuls is, welke door de Theosofie in de wereld werd 
gebracht. 

Theosofie leert nl. dat de mens zijn eigen schepper is -
in absolute zin: zijn eigen schepper. Er is nergens een god
heid, die zijn almachtige arm zal uitstrekken om ons te 
helpen. Er is ook nergens een duivel, die ons een haarbreed 
in de weg kan leggen. Er is geen ander noodlot, dan datgene 
wat de mens zichzelf oplegt. Er is geen uitverkoren volk, 
geen uitverkoren godsdienst, geen uitverkoren genade. Wat 
wij ook maar willen zijn, dat kunnen wij worden als wij 
maar oprecht willen. Niets is in staat om ons dat te ver
hinderen. Theosofie zegt: "Plaats uw doelwit op welke piek 
ook van menselijke grootheid - op de allerhoogste 
wanneer u wilt - en, indien gij slechts de moeite wilt 
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nemen om te klimmen en in weerwil van alle tegenslag te 
volharden, dan zult gij ongetwijfeld uw doel bereiken". 
Het gezegde: "Wie lager dan de oneindige sterren mikt, 
heeft te laag gemikt", is geen ijdele uitdrukking. De etheri
sche nevelvlekken van oneindige wijsheid kunnen door ieder 
onzer worden onderzocht; het enige is dat wij moeten leren 
hoe het onderzoek moet worden begonnen en welke ver
mogens er voor noodzakelijk zijn. 
In het prachtige gedicht van Shakespeare, in de vijfde acte 
van "De koopman van Venetië", richt Lorenzo zich in de 
volgende bewoordingen tot zijn geliefde Jessica: 

"Look, how the floor of heaven 
is thick inlaid with patines of bright gold; 
There's not the smallest orb which thou behold'st 
but in its motion like an angel sings. 

Such harmony is in immortal souls; 
But whilst this muddy vesture of decay 
doth grossly close it in, we cannot he ar it:" 1) 

Inderdaad klinkt er in 's mensen ziel een machtige hymne 
van onsterfelijke wijsheid en oneindige kracht. Konden wij 
die zang maar beluisteren - en dat kunnen wij werkelijk! 
Het is in deze merkwaardige leer van zelf-ontplooiing dat 
de Theosofie volkomen verschilt van alle andere systemen. 
Andere stelsels zeggen ons: "Wees deugdzaam, wees recht
schapen en gelovig en een Almachtig Rechter zal u daar
voor zeker eenmaal belonen". De Theosofie zegt evenwel: 
"Wijsheid is het enige wat er op aan komt; wees deugd
zaam, wees rechtschapen, omdat deugd en rechtschapenheid 
u zullen bij staan om wij sheid te verwerven; maar bedenk 
terdege dat niemand ooit tot wijsheid kan komen, door 
alléén maar goed te zijn". 
Andere stelsels zeggen ons: "Vertrouwop de kracht van het 
gebed; vertrouw op de goddelijke genade van een Hogere 
Macht". De Theosofie evenwel verklaart: "Bij het vergaren 
van wijsheid kunt u alleen op uzelf vertrouwen". Theosofie 

1) vertaling zie pag. 16 
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vertelt ons ook dat het niet alleen volkomen onmogelijk is 
om wijsheid van buitenaf op te doen, maar dat alle uiter
lijke hulp, indien men deze zou aanvaarden, uit zichzelf 
het einddoel waarnaar men streeft, zou vernietigen. Er is 
geen kennis nodig, maar wijsheid. En dat is héél iets anders. 
Iemand zou zijn hersenen kunnen volstoppen met alles wat 
tussen de banden van alle encyclopaedieën ter wereld beslo
ten ligt en nochtans niet in staat zijn tot het produceren 
van één enkele werkelijk originele gedachte. De afgestu
deerde, die juist van de collegebanken komt en al zijn exa
mens cum laude heeft afgelegd, weet oneindig veel meer 
dan een Leonardo da Vinci of een Confucius; maar hoe 
eindeloos groot is de afstand tussen deze genieën uit de 
oudheid en onze moderne afgestudeerde, wat hun intelli
gentie betreft! De student heeft zijn brein moeten volprop
pen met een hoop twijfelachtige kennis; de anderen hebben 
wijsheid. 
Verstaat u dit vooral niet verkeerd! 
Ik beweer niet dat men geen kennis zou moeten vergaren; 
kennis is noodzakelijk en onmisbaar. De weg naar wijsheid 
leidt juist door de poorten van exacte kennis. Maar kennis
alléén is van geen groter nut voor de ontplooiing van het 
ware geestelijk bewustzijn van de mens dan een assortiment 
kleuren en penselen zou wezen voor een liefhebber, die 
nog nooit een streek op het doek heeft gezet. De verven zijn 
er, het linnen is er, maar de hand van de would-be schilder 
is ongeoefend en hij heeft wellicht nog niet het minste idee 
van hetgeen hij zal gaan schilderen. Hij mist inspiratie, 
kennis en vaardigheid en daaraan kunnen de schildersbe
nodigdheden hem niet helpen. 

Wat is dan in feite, het essentiële punt van dit uitgebreide 
wijsgerige stelsel? Kortweg gezegd komt het neer op het 
volgende: Theosofie leert ons dat het bewustzijn van de 
mens op drie duidelijk te onderscheiden niveaux of in drie 
verschillende aspecten werkzaam is. Eerst is daar de toe
stand, dat het wordt geactiveerd en gecontroleerd door de 
emoties. Dan reageert ons denkvermogen onder de invloed 
van emotionele impulsen en onze gedachten worden bepaald 
door onze verlangens, onze verwachtingen, ons liefhebben, 
onze haatgevoelens, onze verdrietelijkheden. Deze aandoe-
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ningen zijn de krachten waardoor het denken in gang wordt 
gezet. Onze gedachten vinden daarin hun oorsprong en 
aanleiding, worden door dergelijke emoties beheerst en er 
door versluierd. Beïnvloed door en ten prooi aan impulsen 
en sensaties zijn wij onderworpen aan talloze misverstan
den en onjuiste opvattingen, zoals Andromeda aan een rots 
was geklonken en, precies als de mythische Andromeda, zijn 
ook wij overgeleverd aan de genade van een levensgevaar
lijke draak. 
Het volgende en hogere niveau is dat, waarbij het denken 
niet meer door de emoties wordt beheerst. Dan redeneert 
het denkvermogen van oorzaak tot gevolg, van hypothese 
tot conclusie, van praemisse tot resultaat. Zulk een kritisch
onderzoekend denkvermogen benadert elk voorwerp vol
komen onbevooroordeeld, ongekleurd en niet door emoties 
beïnvloed. In een dergelijke toestand is de wens nimmer 
de vader van de gedachte, doch is het denken steeds gericht 
op het ontdekken van de waarheid, welke die waarheid dan 
'ook moge wezen. Dit is het aspect van het denken van de 
ware wijsgeer en de ware geleerde. Welk een hemelsbreed 
verschil is er tussen zulk een denken en dat van iemand 
die nog in de ban is van zijn onbeheerste emoties en harts
tochten! Dit is het denkvermogen van een Aristoteles of een 
Einstein; het andere is dat van alledaagse mensjes, die te
vreden zijn met hun leven in een tredmolen van eentonig
heid, of van iemand die al zijn tijd en energie verkwist aan 
de bevrediging van zijn wereldse verlangens en zinnelijke 
hartstochten. -
Doch al is dan een denkvermogen dat door de rede wordt 
geleid, groter en vrijer dan een, dat door de emoties wordt 
beheerst, tóch is het nog verre van volmaakt. Het is immers 
nog altijd afhankelijk van de indrukken die door de zin
tuigen worden overgebracht? Gezicht, gehoor, gevoel, smaak 
en reuk zijn nog de vensters waardoor zulk een verstand 
moet uitzien naar de wereld. Er staan hem geen andere 
kanalen ter beschikking, waardoor het iets vermag gewaar 
te worden van hogere mogelijkheden van bestaan of waar
langs inspiratie en inzicht tot hem kunnen komen. Het mag 
dan nóg zo helder en logisch redeneren van praemissen tot 
conclusies; doch wanneer zijn versluierde zinnen hem een 
onjuist beeld hebben gegeven, wat moet dan het resultaat 
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zijn van een redenering, die van een onjuiste basis is uit
gegaan? 
Wat zou zulk een denkvermogen moeten beginnen, wanneer 
de lichamelijke zintuigen niet in staat zijn om van een of 
ander verschijnsel ook maar één enkele indruk door te ge
ven? Zo'n denkvermogen, hoe machtig en helder ook, is 
toch nog onvolledig. Het is nog altijd afhankelijk van tal 
van begrenzingen. Het moet nog verder bevrijd worden en 
die bevrijding wordt inderdaad bereikt op het derde of 
hoogste niveau. 
Op dit hoogste niveau is het denkvermogen niet alleen meer 
door de emoties versluierd en ook niet meer afhankelijk 
van het beperkte waarnemingsvermogen der zintuigen, doch 
het is bovendien ook niet genoodzaakt om door verstande
lijke redenering tot conclusies te komen. Het weet direct. 
Het komt door intuïtie tot zijn conclusies. Voor ons, gewone 
mensen, is het bijna onmogelijk zich enige voorstelling van 
zulk een denkvermogen te maken. Het is een wijze van 
denken, die niet meer gebonden is aan tijd of ruimte en die 
niet versluierd is door onwetendheid. Zulk een denken is 
alleen mogelijk voor de Allergrootsten der mensheid en de 
wereldgeschiedenis kent er inderdaad enigen, zoals de Heer 
Gautama Boeddha en Jezus Christus en nog Anderen, die 
door de sluiers van de tijd tot mythische Godenfiguren zijn 
getransformeerd. 
Het hele stelsel van Theosofie is er op berekend om het 
denkvermogen vanuit de eerste fase van emotionele 
en sensationele slavernij, waarin de allermeesten onzer nog 
verkeren, op te heffen tot het derde, ongesluierde aspect van 
een bijkans goddelijk bewustzijn. Dit is het doel dat de 
Theosofie zich heeft gesteld en wanneer de mensheid dit 
stadium zal hebben bereikt, zal zij ontdekken dat er nog 
groter hoogten zich voor haar ontrollen, welke ook nog be
klommen kunnen worden. Het ziet er naar uit, alsof de mo
gelijkheden van onze ontplooiing eindeloos zijn. Maar voor 
het ogenblik hebben wij alleen te maken met hetgeen voor 
ieder mens een bereikbare toekomst is. Wanneer wij meer 
dan mens geworden zijn, kunnen wij altijd nog verder zien. 

Al beweert de Theosofie dan ook nadrukkelijk dat ieder 
mens zijn eigen heil moet en kan bewerken, toch laat zij 
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ons niet zonder betrouwbare gids in een ongebaande wilder
nis. Zij wijst juist de weg en dat wel zó duidelijk, dat nie
mand meer behoeft te verdwalen, die haar aanwijzingen 
stipt opvolgt. Maar Theosofie zegt uitdrukkelijk dat ieder 
onzer zelf zijn eigen pad moet kiezen en tot het einde toe 
gaan. Zij verklaart: "Zie, daar in de verte, op die hoge berg
top, is het doel van uw leven als mens. Hier is de ingang 
van het pad dat u daarheen kan voeren. Het gaat bergop
waarts, steeds steiler naarmate u de top nadert. Hier hebt 
u de kaarten, waarop alle moeilijke en gevaarlijke plaatsen 
zijn aangegeven en ook is daarbij vermeld op welke wijze 
men daar veilig voorbij kan komen. Hier zijn de beschrij
vingen van de visioenen, de lokstemmen en de sensaties, die 
u van het rechte pad zouden kunnen doen afdwalen. Hier
mede kunt u op weg gaan. Begin uw reis. Wanneer u zó ver
moeid zult zijn dat u niet meer verder kunt, dan zal de 
liefdevolle en genadige Engel des Doods tot u komen en u 
enkele honderden jaren rust gunnen. Wanneer gij dan weer 
ontwaakt uit die lange slaap, zult gij nieuwe energie en 
groter kracht in uzelf ontdekken, waardoor gij in staat zult 
zijn met frisse moed voorwaarts en omhoog te gaan. De 
weg, die u reeds hebt afgelegd, behoeft u niet opnieuw te 
gaan, want in uw nieuwe leven begint uw tocht op het punt, 
dat gij tevoren hebt bereikt. Geen enkele inspanning gaat 
verloren. Nooit behoeft gij in twijfel te verkeren omtrent 
het pad; altijd zult u de juiste aanwijzingen kunnen vinden, 
indien gij die wilt aanvaarden en nooit zal u de kracht ont
breken om voorwaarts te gaan. Maar één ding moet u goed 
voor ogen houden: ge kunt deze reis niet anders dan te voet 
doen. Er is naar die hoogste top niet zo iets als een konink
lijke heirbaan, waarlangs men u naar boven dragen zal. Uw 
eigen voeten moeten u elke stap en elke mijl verder dragen." 
Er is echter nog iets waarvoor Theosofie uw aandacht 
vraagt. 

Het zou in het geheel niet te verwonderen zijn, indien u 
tegen de lange tocht zou opzien; wanneer de hoogte van de 
verre bergtop, welke zich verliest in de wolken, u afschrikt. 
Maar dan kunt u moed scheppen uit hetgeen Theosofie u 
kan leren van de ervaringen van reizigers, zoals uzelf er 
een zult zijn en die ons hebben verteld, dat het nagenoeg 

7 



onmogelijk is, dat een zwak mensenkind deze reis in een 
ruk volbrengt. Er zijn rustplaatsen op de weg omhoog, waar 
de moede pelgrim kan bekomen van de gedane inspanning. 
De Theosofie brengt ons twee leerstellingen, welke reeds 
talloze eeuwen bekend zijn aan de grote leraren en wijzen 
van het mensdom, maar die voor het Westen geruime tijd 
verloren gingen. De eerste dezer leerstellingen wordt reïn
carnatie genoemd, de tweede onderricht ons in de complexe 
samenstelling van het menselijk wezen. De oude wijsheid 
zegt dat wij niet slechts éénmaal op deze aarde zullen leven, 
maar enige honderden keren. Elk nieuw leven is een stap 
vooruit op het voorgaande en telkens begint de nieuw-ge
boren mens op het punt waar hij de vorige maal gebleven 
is. De dood is heel iets anders dan wat de meeste mensen 
denken dat hij is. Het is geen kwestie van vernietiging en 
evenmin een kwestie van zalig worden in een hemel of 
branden in een hel. De dood heeft ten doel de mens te doen 
uitrusten van zijn levensreis, de daarin vergaarde wijsheid 
te overzien en te verwerken en hem voor te bereiden op een 
nieuwe reis in een nieuw leven, waar groter kracht en een 
helderder inzicht hem ten dienste staan om zijn tocht voort 
te zetten. 
Theosofie vertelt ons verder dat de mens niet alleen bestaat 
uit een lichaam van fysieke, tastbare en zichtbare stof, maar 
dat het menselijk organisme inderdaad zeer ingewikkeld is 
en uit nog minstens zes andere substanties is opgebouwd. 
In dat complexe organisme wonen krachten van de meest 
formidabele soort en op onze lange reis naar de bergtop 
zullen deze krachten in ons worden gewekt en tot ont
plooiing worden gebracht. Dat is de leerstelling, die ge
woonlijk de wet van evolutie genoemd wordt. \IV at kan meer 
inspirerend zijn dan zulke leringen! 
Wat is grootser dan de gedachte dat binnen in ons moge
lijkheden liggen van de allerhoogste geestelijke eigenschap
pen en vermogens en dat ons volop de tijd, de gelegenheden 
en de vereiste omstandigheden zullen worden gegeven om 
deze sluimerende krachten tot levende werkelijkheid te 
maken! Wat is meer inspirerend dan de gedachte dat wij 
eenmaal zó ver zullen komen, dat de nevels van onwetend
heid zullen wegrollen en dat wij dan zulk een mate van 
wijsheid en inzicht zullen hebben verworven, dat wij de 
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Waarheid ongesluierd zullen kunnen zien. Of, om met de 
woorden van de Bijbel te spreken, in plaats van - zoals nu -
het leven te zien als gehuld in raadselen, als beelden in een 
duistere spiegel, zullen wij dan staan "van aangezicht tot 
aangezicht" en "kennen, zoals wij zelf gekend worden", in 
Waarheid en Werkelijkheid. Dan zullen wij zelf de taak 
kunnen vervullen, die de grote Leraren der mensheid vroe
ger voor ons hebben vervuld en H en helpen, met onze dan 
goddelijke krachten, de mensheid op te heffen tot groter 
geluk en vrijheid. 

De literatuur van de Theosofie zowel als van het occultisme 
is er op gericht om bij deze zelf-ontplooiing te helpen. Er is 
een geweldige massa informaties en instructies te vinden. 
De nieuweling wordt bijkans overweldigd door de overvloed 
van boeken en manuscripten. Er zijn tal van filosofen, 
leraren, commentators en geleerden, die in alle talen ter 
wereld en in alle toonaarden, door alle eeuwen heen hun 
kennis, ervaring en wijsheid hebben geboekstaafd. Onder 
deze grote schare is er een, die boven hen allen uitsteekt, 
een Hindoe wijze, Patanjali, die omstreeks de eerste of 
tweede eeuw vóór het begin van onze jaartelling leefde. 
Zijn wijsbegeerte is een van de merkwaardigste producten 
van het menselijk genie, want zij toont ons de methode 
waarop de mens God kan vinden. 
Patanjali beschrijft hoe de mens uit eigen kracht en met 
volharding in staat is zich te bevrijden uit de slavernij van 
de emoties en de verwarringen kan overwinnen, welke het 
gevolg zijn van de onvolmaaktheid van onze zintuigen, zo
dat hij zich zal kunnen opheffen tot bijna goddelijke alwe
tendheid, waarbij hij de Waarheid door intuïtie zal kennen 
onafhankelijk van de gebrekkige kenmiddelen, die wij, on
ontwikkelde mensen, nog moeten gebruiken om althans iets 
van onze omgeving en deze wereld te weten te komen. Zijn 
systeem lijkt eenvoudig genoeg en kan - zoals Patanjali ook 
doet in één enkele versregel - in een paar woorden worden 
geformuleerd. Maar, zoals alle grote waarheden, is het héél 
moeilijk te begrijpen en nóg veel moeilijker uit te voeren. 
En tóch kan het worden gedaan en ...... misschien is het wel 
de enige zekere weg. 
Patanjali zegt dat het denkvermogen tot volmaakte rust 
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moet gebracht worden, zodat er door geen enkele beweging 
van denken een rimpeltje of golfje op het spiegelend opper
vlak van het bewustzijn wordt veroorzaakt. Maar het denk
vern'logen mag niet verstarren in een bevroren toestand 
door de ijzige koude van emotionele onaandoenlijkheid. Het 
moet volkomen rustig, kalm en stil zijn en toch uiterst ge
voelig blijven. Dan zullen de verheven en verborgen ver
mogens van de onsterflijke ziel de mens te hulp komen en 
zijn lagere verstandelijke vermogens bevrijden uit de 
eeuwenlange gevangenschap en zijn bewustzijn als met een 
hemelse glans verlichten. Patanjali leert dat wanneer ie
mand dit vermogen van volkomen mentale rust bezit, het 
slechts nodig is om een enkele spiegeling van een bepaald 
probleem op te vangen om het ogenblikkelijk en in al zijn 
diepte te doorgronden en te kennen. 
Zo op het eerste gezicht lijkt het wel eenvoudig en niet zo 
erg moeilijk uitvoerbaar om het denkvermogen tot volkomen 
rust te brengen, maar wij zijn er volkomen zeker van dat 
g-een onzer lezeressen of lezers in staat is het te realiseren. 
Het is een mentale operatie van het allergrootste kaliber 
en van titanische afmetingen. Beproef het eens en ontdek 
het voor uzelf. Sluit u op in uw kamer en probeer eens uw 
denkvermogen gedurende één enkele minuut, of zelfs maar 
voor een paar seconden tot volmaakte rust, dat is tot "niet
denken" te brengen en geen enkele gedachte tot uw bewust
zijn toe te laten. U zult zonder enige twijfel falen. Wij zul
len dieper in details moeten afdalen en uitvoeriger moeten 
verklaren wat dit buitengewone proces van "tot stilte bren
gen" eigenlijk inhoudt. Maar, werkelijk, wanneer wij zeg
gen dat het betekent het denken geheel en al te doen op
houden, met uitsluiting van enig gedachtebeeld of zelfs de 
flikkering van een denkproces, doch met behoud van de 
allergrootste sensitiviteit, dan is er alles verteld, wat er 
te vertellen valt. Patanjali drukt het in 't tweede vers van 
zijn Sutra's als volgt uit: "Bevrijding is in het tot stilte 
brengen van het denken". 
Hun die dit nog niet zorgvuldig hebben bestudeerd, kunnen 
wij alleen aanraden te trachten het te doen en gij moet aan 
het proces van "tot stilte brengen" en het analyseren daar
van zorgvuldige en volgehouden aandacht schenken. Er kan 
hier alleen maar aan worden toegevoegd dat het op verre 
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na de allerzwaarste taak is die aan het menselijk denken 
kan worden opgelegd. Doch het zàl het gewenste resultaat 
opleveren; dat is buiten enige twijfel. Het zal uw denkver
mogen opheffen tot een toestand van geweldige kracht, en 
het is absoluut mogelijk om het te volbrengen. Het vereist 
alleen een grote dosis zelfbeheersing en veel tijd om deze 
zelfbeheersing te ontwikkelen. Het is nu juist deze tijd, die 
ons in reïncarnaties wordt gegeven. 

Wat voor soort van zelfdiscipline wordt er vereist? Dat zal ik 
u uitleggen. Het is een training die er op is berekend om ten 
volle een zeker bijzonder vermogen van het bewustzijn 
te ontwikkelen. Het denken is de belangrijkste functie van 
de mens en daarom wordt de mens ook terecht een denker 
genoemd. Door dat denken is de mens geworden tot een 
koning over alle levende schepselen der aarde; maar er is 
een macht in hem, die achter de troon van de koning staat 
en deze macht is de menselijke WIL. 
Wat is wil? 
De merkwaardige en waarlijk verbluffende eigenschap van 
de wil, waardoor zij in staat wordt gesteld een wonder te 
volbrengen, is haar standvastigheid, haar vermogen om het 
bewustzijn van de mens zodanig onder bedwang te houden, 
dat het denken niet meer afdwaalt buiten de wil om. Vol
hardingsvermogen is ongetwijfeld de grootste macht in de 
natuur. U zou een spoorbrug in elkaar kunnen doen stor
ten door één enkele noot op een viool aan te strijken, wan
neer gij maar lang genoeg de juiste noot aanstrijkt. De 
voortdurend vallende droppel holt tenslotte de hardste steen 
uit. Natuur en mensheid geven zich beide tenslotte gewon
nen aaneen onverzettelijke wil. Het veranderlijke kan nim
mer blijvend weerstand bieden aan het on-veranderlijke; 
alles buigt of wijkt voor een kracht, die van géén wijken 
weet. Er ligt een diepe betekenis in de naam van de my
thische held uit de Griekse sage, aan wie Pallas Athena de 
opdracht geeft om de onsterfelijke Gorgonen te verslaan, 
waarvan er een Medusa (dat betekent: de Angst) heet. De 
naam van die held, die dit onmogelijke volbrengt, is Per
seus en deze naam beduidt: de Standvastige. Een erkenning 
van deze grote waarheid ligt in het gezegde: "Wie zijn tijd 
beidt, bereikt zijn doel". 
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Dit sublieme meesterschap van de menselijke wil wordt 
door Shakespeare wellicht beter onder woorden gebracht, 
dan iemand voor of na hem het heeft gedaan. In de derde 
acte van Julius Caesar, in de scène waar de Romeinse se
naat, voorgegaan door Brutus, verzoekt om het besluit van 
de verbanning van Cimber te herroepen, antwoordt Caesar: 

,,1 am constant as the northern-star, 
of whose true-fixed and resting quality 
there is no fellow in the firmament. 
The skies are painted with unnumbered sparks, 
they all are fire and every-one doth shine; 
but there's but one in all doth hold its place. 
So in the world: 't is furnished well with men, 
and men are flesh and blood and apprehensive. 
Yet, in the number I do know but one 
that unassailable hold on his rank, 
unshak'd of motion and that one am I. 
Let me a little show it - even in this: 
that I was constant Cimber should be banish'd 
and constant do remain to keep him so." 1 ) 

Theosofie schenkt ons een levens-schema en dat betreft 
hoofdzakelijk het vraagstuk van zelfontplooiing. De nodige 
tijd en vooral de nodige variatie in omstandigheden en kan
sen, zonder welke ontplooiing onmogelijk is, krijgen wij 
door herhaalde incarnaties op telkens andere plaatsen, in 
telkens nieuwe situaties en door telkens anders geconditio
neerde lichamen , die nu eens mannelijk en dan weer vrou
welijk zijn. De ontwikkeling zelf betreft het doen ontwaken 
en tot volle wasdom brengen van de ongelooflijke machtige 
vermogens welke nu nog in het menselijk bewustzijn slui
meren. 
De allereerste voorwaarde voor deze ontplooiing is het tot 
rust brengen van het rumoerige en ongedurige denkver
mogen, hetgeen een besliste inspanning vau ons vergt. Zulk 
een mentale inspanning is alleen mogelijk door een sterke 
concentratie van wilskracht. Maar dan rijst dadelijk de 
vraag: "Hoe moet die wilskracht worden ontwikkeld? Is 
het niet alleen een verschuiven van de moeilijkheid?" 

1) vertaling zie pag. 16 
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Juist! Dàt is de kern van het hele probleem! Het is de vraag 
van alle vragen en de meeste filosofen, geleerden en mo
derne psychologen zijn dan ook op deze klip gestrand. Men 
heeft altijd gedacht dat het "denken" moest worden getraind 
en geconcentreerd. Maar dat bedoelde Patanjali niet. Het 
denkvermogen is een instrument van het menselijk bewust
zijn, dat ons ten gebruike is gegeven. Maar bij de dood 
wordt ons dat instrument afgenomen, terwijl wij bij een 
nieuwe geboorte een nieuw denk-instrument ontvangen. 
Het is dus slechts een tijdelijk beschikbaar werktuig. Maar 
het is van het allergrootste belang dat wij - zolang wij 
het mogen hanteren - dit instrument zo goed maken als 
wij maar kunnen. Daarvoor is oefening de beste methode; 
oefening en ervaring, waardoor het denken klaarhelder, 
bliksemsnel en vlijmscherp wordt. Dan is het een prachtig 
instrument om mee te werken. 
Het is evenwel de onsterfelijke menselijke Ziel die dat 
instrument moet hanteren en dat doet zij door de kracht 
van de wil. De samenwerking van deze drie faktoren: de 
menselijke Ziel, de menselijke wilskracht en het mense
lijk denkvermogen, zal het resultaat opleveren dat het 
Hoogste Doel van de Leven mag worden genoemd: het 
Meesterschap van de Vrije, Koninklijke en Onsterfelijke 
ZIEL over de in haar liggende krachten van Liefde, Wijs
heid en Mededogen, waardoor de mens tot een medewerker 
kan worden in het scheppingsplan. 
Hoe zullen wij dan de wil ontwikkelen? 
Hoe wordt een eik sterk en groot? Door voortdurende strijd 
tegen de ruwe stormen. Het gras, dat buigt en meegeeft, 
wordt door iedereen onder de voet gelopen. Indien gij uw 
wil wilt ontwikkelen, ga dan uit in de wereld en ontdek, dat 
er twee naturen zijn. Er is de Natuur daarbuiten en er is 
een innerlijke Natuur in uw eigen hart. De stormen woe
den binnen in u en tegen uw eigen natuur moet gij hard 
en sterk zijn als een eik, die de orkaan weerstaat. Maar de 
natuur daarbuiten moet uw meest dierbare vriendin wor
den, want terecht staat er geschreven: "Bestudeer de Na
tuur en gehoorzaam aan haar wetten; dan zal zij haar 
schatkamers voor u openen en u in haar geheimste gewelven 
binnenlaten" . 
De opdracht is dus "Meester te worden over uzelf" en daar-
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voor moet gij aan dat zelf een taak opleggen, een doel 
stellen. Zorg dat gij iets zijt of iets wordt; zorg er vooral 
voor dat uw doelwit hoog staat en veraf. Hoe hoger en hoe 
verder, hoe beter. En beslis dan dat gij het zult bereiken, 
Imme wat wil. Keer nooit terug, weifel nimmer, verlies nooit 
de moed, ga steeds onverdroten voort, houd de worsteling 
vol, zoals Jacob de worsteling met de Engel Gods volhield, 
toen deze hem wilde tegenhouden aan de beek Jabok. Houd 
vol totdat gij de overwinning hebt behaald, ook al zou dat 
zijn ten koste van een ontwricEt dijbeen. 
Sta nooit aan iemand anders toe om de baas te spelen over 
uw plannen. Luister naar rede; stel u open voor goede raad 
en juiste inzichten. Koppigheid is geen deugd; het is niet 
anders dan een lager aspect van onze emotionele aard en 
heeft nóch met rede, nóch met wilskracht iets uit te staan. 
Laat het u nimmer aan moed ontbreken. W.àt anderen er 
ook van zeggen of denken, blijf vastbesloten uw eigen weg 
volgen; maar heb de morele moed om te veranderen, indien 
blijkt dat verandering nuttig en goed is. Zwicht nooit voor 
de kracht die suggestie wordt genoemd. Wàt u ook doet, 
w.àt u ook denkt, doe dat en denk dat omdat het uw eigen 
overtuiging en uw eigen wil is om zo te handelen en te 
denken. 
Begrijp mij goed! Ik bedoel niet dat u tegen alles in den 
blinde moet optornen en vechten zoals een dolle stier zou 
doen. Ook de sterkste eik buigt soms voor de wilde orkaan. 
Doch wanneer de stormvlaag voorbij is, richt hij zich weer 
op in volle majesteit. Zo moet ook gij, tijdelijk buigende 
voor krachten, die nu misschien nog sterker zijn dan de 
uwe, toch steeds die onverzettelijke wil koesteren, die van 
geen wijken weet. Overweeg nauwkeurig en zorgvuldig 
welke weg u wilt gaan en welk doel u wilt bereiken. Maar 
hebt gij uw weg en uw doel eenmaal bepaald, houd dan 
vast aan dat besluit door de jaren heen, zelfs al daagt er 
geen straaltje licht aan de horizon dat u hODp k':m schenken 
of kracht kan geven aan uw verwachting dat uw inspan
ning eenmaal met succes zal worden bekroond. 
Doe alles zonder verlangen een bepaald resultaat te berei
ken, doch als oefening van uw wilskracht. Oefen u zoals 
een waarachtig artiest zich oefent op één étude, eindeloos 
en onvermoeid, alleen om zijn handen en zijn vingers vlug, 
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sterk en lenig te maken, opdat hij ze beter zal kunnen ge
bruiken, wanneer hij straks een onvergetelijk concert ten 
gehore zal brengen. De pianist, die vingervaardigheid als 
doel stelt wordt alleen een virtuoos, iemand die successen 
behaalt in een circus of als jazz-muzikant, maar nooit in 
's werelds concertzalen zal optreden om daar schoonheid en 
harmonie te geven aan een ademloos luisterend publiek, 
dat door zijn spel gelukkig wordt. 
Uit dit alles zal de wonderbaarlijke macht van de wil zich 
ontwikkelen. En als resultaat daarvan zal een even wonder
lijke zelfbeheersing groeien. Dan zult gij inderdaad in staat 
zijn om uit de diepe en duistere spelonken van uw bewust
zijn de sluimerende, serafinische draken van Wijsheid en 
Kracht en de mystieke vermogens van Schoonheid naar 
buiten te roepen in het zonlicht van uw ontwaakte Geest. 
Dan zult gij inderdaad door uw ziel de stromingen voelen 
vibreren van de opperste Liefde-Wijsheid, die u tot een 
Heiland der mensen of tot een machtig medewerker in Gods 
Plan zal maken. 
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"Aanschouw hoe 's Hemels eindeloos veld 
met gouden tinten kwistig is gesierd; 
Zelfs 't kleinste sterretje, dat nauwelijks zichtbaar is, 
zingt, zwevend in zijn baan, met eng'lenstem zijn lied. 

Zo melodieus klinkt ook de zang van zielen die onsterfelijk zijn; 
Maar zolang nog dit stoffelijk omhulsel vol verderf 
als e'en gevangenis de ziel omsluit, hoort zij geen lied." 

"Ik ben zo vast als de Poolster is, 
die geen gelijke heeft in gans het finnament; 
waarachtig in zijn rust en zijn standvastigheid. 
Met talloze vonken zijn de hemelen oversprankeld; 
vuur zijn zij allen en allen stralen schoonheid, 
doch één enkele slechts blijft immer op zijn plaats. 
Zo in deez' wereld; hoe welvoorzien is zij van mensen, 
maar alleen zijn vlees en bloed, leven in angst en zorg. 
Toch weet ik onder die velen één, 
die, onverwrikbaar, steeds zichzelve blijft, 
van wijken weet hij niet; die mens ben ik. 
Laat mij het u bewijzen - zelfs hier en nu, 
dat vast stond mijn besluit toen 'k Cimber bannen deed 
en onwrikbaar is mijn wil dat dit zo blijft." 

16 

- 2 HAART 2013 



THEOSOFISCHE VERENIGING 
NEDERLANDSCHE AFDELING 

AMSTELDIJK 76 - AMSTERDAM - TEL.: 798628 


