
De beginselen der Theosofie 

door L. J. Bendit, M.A., M,D. 

A angezien theosofie wijsheid is, geen wetenschap, - hoewel zij we
tenschappelijk gefundeerd is - kan men haar niet door middel van on
derwijs overdragen of opnemen; zij moet bij de mens van binnen uit 
worden ontwikkeld, op de manier waarop intuïtie groeit. Toch kunnen 
bepaalde beginselen worden verkondigd, niet als dogma's doch als 
ervaringsfeiten die zijn medegedeeld door zieners en mystici van alle 
tijden en rassen. Deze beginselen vormen de ware basis van de onver
gankelijke wijsbegeerte der mensheid. In moderne bewoordingen kun
nen ze als volgt geformuleerd worden: 

Leven, geest en stof. 

H et Leven is één en alom tegenwoordig, zich openbarend in twee 
verschillende doch onafscheidelijke aspecten: geest en stof. 
De geest hult zich in de stof, en evolutie is een wisselwerking tussen die 
twee, waarbij groeiend bewustzijn optreedt, en een algeheel vernieu
wingsproces. De geest werkt als ordenend principe in de diverse ver
schijningsvormen der natuur: mineraal, plant, dier, mens. Bovendien 
bestaan er onstoffelijke wezens - engelen, deva's, elementalen -
wier evolutie parallel met die van de stoffelijk wereld verloopt en er 
innig mee verbonden is. AI deze natuurrijken staan met elkaar in wis
selwerking; zij zijn allen deel van het Ene Leven. 

De mens en zijn bestemming. 

Wanneer de geest het menselijk stadium van evolutie bereikt, doet 
zich de mogelijkheid van zelfkennis voor. Dit legt aan de mens in het 
algemene evolutieproces een speciale verantwoordelijkheid op. 
De mens is noch de eerste, noch de laatste schakel in de kringloop der 
evolutie. De mensheid heeft "oudere broeders": heiligen, rishi's, mahat
ma's, profeten, - die leiding geven aan de mensheid in haar geheel 
en aan mensen individueel wanneer ze bewust naar waarheid zoe
ken . Zij voeden de bronnen der grote openbaringen waar de wereld
godsdiensten op berusten en die - in hun zuiverste vorm - de mens 
brengen tot het schouwen van de waarheid. 



Het pad van volmaking. 

D e weg van de primit ieve tot volmaakte mens is lang; daarvoor is 
meer nodig dan de korte spanne tUds van één mensenleven. Bovendien 
is de mens, evenals de overige natuur, onderworpen aan de kringloop 
van dood en weer geboren worden zolang hU niet de volmaaktheid 
bereikt heeft die voor hem uiteindelijk bevrijding betekent. Daaruit 
volgt dat de dood niet een definitief einde betekent, doch het begin var 
een nieuwe cyclus. 
Het heelal is, zoals de wetenschap aantoont, de stoffelijke uitdrukkings
vorm van kosmische wetmatigheid. De natuurfilosofen van het oude 
Griekenland plachten te zeggen: God gaat wiskundig te werk. Daaruit 
volgt dat de natuur geleid wordt in rechtvaardigheid. De individuele 
mens is daarom verantwoordelUk voor zichzelf en voor zijn lot: zijn 
daden zetten geordende krachten in beweging die onherroepelUk hun 
eigen gevolgen hebben, hetzij vreugde of leed. Het pad der volmaking 
ligt binnenin ieder van ons, en alleen door onze eigen krachtsinspan
ning, onze eigen speurzin, kunnen we het vinden en volgen. 
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De Theosofische Vereniging 

D e Theosofische Vereniging is een onsektarische organisatie van zoe
kers naar waarheid, ernaar strevende de mensheid te dienen. Haar drie 
doeleinden zijn: 

1. Een kern van algemene broederschap te vormen zonder onderscheid 
van ras, geloof, sexe, kaste of huidskleur. 

2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie der godsdiensten, wijs
begeerten en wetenschappen. 

3. Het na-speuren van onverklaarde natuurwetten en verborgen ver-
mogens in de mens. 
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