De Geheime Leer
– D.P. Sabnis
De Geheime Leer, in 1888 geschreven
door Mevrouw H.P. Blavatsky, zou benoemd moeten worden tot het ‘Boek
van de Planeet’, met het oog op de
waardevolle leringen, zowel esoterisch
als exoterisch, die erin staan. Deze verhandeling ontvouwt het mysterie van de
natuur, het universum en de mens, waarbij het alle wetenschappelijke onderzoeken overtreft.
Dit boek heeft het vermogen om nieuwe
filosofen, occultisten en neofieten te genereren en om diegenen te helpen die
het spirituele pad willen betreden, dat
uiteindelijk leidt tot de ‘Bevrijding van
de mens’.

D.P. Sabnis, Blavatsky
Lodge, Mumbai, India
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De grote wetenschappers van weleer, zoals
Einstein, hadden De Geheime Leer permanent voor hun neus liggen. Dat is het bewijs van de doeltreffendheid van deze
belangrijke verhandeling. De meest recente openbaringen uit de kosmologie en
de kwantummechanica benaderen steeds
dichter hetgeen in dit boek geschreven
staat.
Het doel van dit werk is aan te tonen dat
de natuur geen ‘gelukkige samenloop van
atomen’ is; de mens zijn terechte plaats toe
te kennen in het schema van het universum; ervoor te zorgen dat de archaïsche
(oude) waarheden die de basis vormen van
alle religies niet verloren gaan; de fundamentele eenheid bloot te leggen waaruit zij
alle zijn voortgekomen; aan te tonen dat
de occulte kant van de natuur nooit geevenaard is door de wetenschap van de
moderne beschaving.
Mevrouw Blavatsky wilde de wereld laten zien dat er Grote Wezens bestaan,‘Mahatma’s’, ‘Meesters’ of ‘Oudere Broeders’
genaamd, wier kennis en macht die van gewone stervelingen verre overtreft; dat er
een weg is die ons tot hen kan leiden.
Aldus is De Geheime Leer een alomvattende presentatie van de essentiële leringen van de esoterische filosofie, zowel
over ‘kosmogenesis’ (de theorie over het
ontstaan van het heelal) als over anthropogenesis (de oorsprong en de ontwikkelings147

stadia van de mensheid), de oorsprong en
de werking van universele wetten in de natuur en in de mens.
Tegenwoordig worstelt ieder mens op
aarde tevergeefs met het vinden van vrede
en geluk. In plaats daarvan leeft hij voortdurend onder allerlei vormen van spanning, die hem beroven van de kostbare
schat van de ware rijkdom – innerlijk
vrede. Het diepgaand bestuderen en in de
praktijk toepassen van de inhoud van dit
belangrijke boek zal de oplossing aanreiken voor alle problemen die de mens heden ten dage confronteren.
Dit boek is de synthese van de wetenschap aller wetenschappen, de religie aller
religies en de filosofie aller filosofieën en
zodoende rechtvaardigt het de hoogste
plaats om het ‘Boek van de Planeet’ te
worden.
De Geheime Leer werd meer geschreven
vanuit het Platonische standpunt dan vanuit het Aristotelische en daarom moeten
we bij het bestuderen van dit boek een universele zienswijze nastreven.
We kunnen de leringen in dit boek des te
beter appreciëren wanneer we onszelf boven het ‘kosmische niveau’ uittillen en vandaar naar beneden kijken, in plaats van te
proberen ze ‘van onderaf’ te bekijken; dat
wil zeggen vanuit het individuele standpunt. De zevenvoudige beginselen worden
bijvoorbeeld over het algemeen ‘van onderaf’ gezien. Aldus wordt het fysiek
lichaam als eerste bekeken en worden de
andere zes beginselen daarbovenop gelegd.

Hierdoor wordt het moeilijk de betekenis
van Atman (het goddelijk zelf van de
mens) van onderaf te begrijpen. Als we in
plaats daarvan van bovenaf naar beneden
kijken, zien we dat Atman een universeel
principe is; het heeft zich zelfs verenigd
met zijn Oorspronkelijke Bron. De uitstraling ervan gaat door de zes geëmaneerde
beginselen, die alle verbonden zijn met het
Zelf (Atman). Aldus is de mens, vanuit
esoterisch gezichtspunt, een ‘zevenbladige
mensplant’; geen entiteit die bestaat uit zeven afgescheiden beginselen.
Degenen die ernaar streven hun levensstijl te verhogen van werelds leven tot hoger leven juist in deze incarnatie zullen de
leringen in dit boek als bijzonder leerzaam
en nuttig ervaren. Na lang oefenen en door
voortdurend zonder in de juiste richting te
streven zullen de aspiranten neofieten worden en vervolgens dicht bij hun Heilige
Meesters komen. De weg erheen is lang en
zwaar en vol valkuilen, maar gemakkelijk
en vol actie voor degenen die graag uitdagingen in het leven aangaan; en de vruchten van deze lange reis zullen geweldig
zijn. De neofiet heeft het potentieel om
eerst een ‘Chela van zijn Meester’ te worden en zal daarna met de zegen van de
Grote Meester Inwijding bereiken. Aldus
zal hij dan de wereld in het algemeen en
zijn Meester in het bijzonder heel behulpzaam zijn. Gelukkig zijn zij die streven
naar dit nobele doel.
Vertaling: A.M.I.

Karma houdt in dat innerlijke vrijheid iets is wat verdiend
moet worden door onszelf - zij kan ons niet van buitenaf
gegeven worden. En we zijn vrij in de mate waarin we acht
slaan op de wetten van onze hogere aard, die ons het
vermogen tot kiezen verschaft.
Anna Lemkow, Uit: Het heelheid principe
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