
HOE REÏNCARNATIE

's LEVENS PROBLEMEN

VERKLAART.

Het zelf~geschreven grafschrift van
Benjamin Ftanklin, 1706-1790.

Het lichaam van Benjamin Franklin,
Drukker, (als het omslag van een oud
boek, dat ohtdaan van zijn verguldsel.
uit elkaar ligt, en waarvan de inhoud is
uitgescheurd) ligt hier, als voedsel voor
de wormen. Maar het werk zelf zal niet
vergaan, want het zat naar hij gelooft,
opnieuw verschijnen in een nieuwe en
schonere, een door de schrijver zelf
verbeterde en vermeerderde uitgave.



DE THEOSOFISCHE VERENIGING.

DE THEOSOFISCHE VERENIGING is eene over
de gehele wereld verspreide organisatie, te New
Y ork gesticht op 17 November 1875, welke
later in Britsch Indië gelegaliseerd werd met het
internationaal Hoofdkwartier te Adyar, Madras.
Het Nederlandse Hoofdkwartier is gevestigd te
Amsterdam, Z., Tolstraat 156.

Zij is een onsectarische groep van zoekers naar
Waarheid, die Broederschap bevorderen en er
naar streven de mensheid van dienst te zijn. Haar
drie doeleinden zijn:

1. Het vormen van een kern van de Algemene
Broederschap der mensheid, zonder onder
scheid van ras, geloof, geslacht, stand of kleur.

2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst. wijsbegeerte en wetenschap.

3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten
der Natuur en de latente krachten in de mens.

Sympathie met de bovengenoemde Doeleinden
is de enige voorwaarde tot toetreden tot De
Theosofische Vereniging.

Zich te wenden tot:

HOE REÏNCARNATIE

's LEVENS PROBLEMEN VERKLAART.

Reïncarnatie is het Evangelie der Hope, van
de zekerheid eindelijk te zullen slàgen. Reïncar~

natie is de wijze, waarop de ladder van alle
Levens bestegen wordt. Reïncarnatie betekent,
dat de mens een geestelijk wezen is, gehuld in
lichamen uit stof gemaakt; de mens is de geeste~

lijke intelligentie, de lichamen zijn slechts het
bekleedsel. Deze geestelijke intelligentie. die al
zijn vermogens moet ontplooien, komt om erva~

ring op te doen, ten einde de goddelijke moge~

lijkheden in zich wakker te roepen.
In deze were:1d en de twee werelden, die er

mee in verband staan, gaat de mens. als het
ware. ter school; als hij zijn lessen geleerd heeft,
alle lessen, die deze werelden kunnen leren.



wordt hij, wat men noemt; een Adept, de mens,
die niet meer te leren heeft.

Ieder onzer is een groeiend,e intelligentie, die
zich met elk leven meer en meer ontplooit. De
wilde is niet anders dan een jonge intelligentie,
iemand die op eell. later tijdstip geïncarneerd is
dan een andere, die reeds de hoogte van be
schaving heeft bereikt; maar beiden zijn god
delijk. De jongere zielen van het ras worden in
een betrekkelijk onbeschaafde toestand geboren
en als zij meer ontwikkeld terugkomen, zullen
zij geschikt zijn voor een beschaafder volk.

Reïncarnatie geeft een verklaring van de mis
dadiger: hij is niets dan een jong Ego in de
toestand van wilde - niet iemand om zich over
te ergeren; maar iemand om geholpen te worden.
Reïncarnatie verklaart onze verhouding tot men
sen, die wij nu liefhebben of haten. Bij het na
speuren van een reeks levens is het buitenge
woon opvallend te zien hoe echtgenoten, ver
wanten en vrienden, altijd samen terugkomen.
Niets in hemel of aarde kan liefde uitroeien, of
de door liefde gelegde banden verbreken. Waar
liefde is, wordt tussen de Ego's een band ge
vormd, die niet kan worden verbroken door de

kille hand des doods, noch door wedergeboorte.
Wij komen terug, samen met oude vrienden 
maar ook met oude vijanden. Reïncarnatie be
stendigt vriendschappen, zoals niets anders
dat kan doen. Reïncarnatie maakt ons sterk,
stelt ons in staat om te verdragen en vol te
houden; niets in het leven, hoe smartelijk ook,
is ondragelijk, als men er de oorsprong en het
einde van ziet. Hoe kan er zorg en leed bestaan
voor hen, die eeuwig zijn?

"Waarom herinneren wij ons dan niets?"
wordt altijd gev~aagd. In uw tegenwoordig leven
vergeet gij veel meer dan gij u herinnert, omdat
herinneringen aan vroegere gebeurtenissen op
de achtergrond worden gedrongen door andere
die er op volgen en onder de drempel van het
bewustzijn zijn gezakt; gij kunt lezen, en het
feit, dat ge vergeten zijt, dat ge lezen hebt
geleerd, zou niet bewijzen, dat gij het niet ge
leerd hebt. In elk leven hebt ge ook nieuwe
hersenen; hoe zouden die zich de gebeurtenissen
van het vorige leven kunnen herinneren? Uw
begeerte-lichaam is nieuw; hoe zou het iets
weten van de begeerten door zijn voorganger
gevoeld en bevredigd? Gij alleen, gij zelf, het
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levende onsterfelijke Ego, kan zich iets herin~

neren, omdat het alle ervaringen heeft door~

gemaakt, en niets vergeet. Het brengt zijn saldo
over naar het nieuwe grootboek als intellect en
geweten.

Voordat gij het verleden van één leven kalm
kunt dragen, moet gij er niet naar verlangen
het verleden van honderden levens te kennen.
Gij hebt een nieuw lichaam, een nieuwe be~

geerte~aard, en een nieuw denk~lichaam en het
feit, dat het Ego alleen zoveel aan de nieuwe
werktuigen overdraagt als nuttig is voor het
nieuwe leven, getuigt van een wijze en liefde~

rijke beschikking. Leef het geestelijke leven, in
de Geest, die zijn eigen Goddelijkheid kent en
dan zal uw verleden zich voor u uitspreiden en
kunt gij het in zijn geheel naar willekeur over~
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