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THEOSOFIE
EN DE THEOSOFISCHE

VERENIGING

Theosofie is in haar abstrakte betekenis Goddelijke Wijsheid of
de samenvatting van de kennis en wijsheid die aan het Heelal
ten grondslag liggen.
De Theosofie is de oeverloze wereldzee van universele waarheid,
liefde en wijsheid, die haar schittering op aarde weerkaatst; terwijl de Theosofische Vereniging slechts een zichtbare waterbel
op die weerkaatsing is.
Theosofie is de Goddelijke natuur, zichtbaar en onzichtbaar, en
haar Vereniging de menselijke natuur, die tracht naar haar
Goddelijke Vader op te stijgen.

Theosofie is godsdienst) en de Vereniging is haar ene Universele
Kerk, de Tempel van Salomo's wijsheid, bij het bouwen waarvan "er noch hamer, noch bijl, noch enig metalen werktuig in
het huis gehoord werd zolang het in aanbouw was" (I Kon. 6 : 7);
want deze "tempel" is niet door mensenhanden gemaakt, noch
op enige plek op aarde gebouwd - maar waarlijk, hij wordt
slechts opgericht in het binnenste heiligdom van's mensen hart,
waarin alleen de ontwaakte ziel regeert.
- Dat de grote Exoterische Vereniging verlost moge worden en
tot het besef gebracht, dat haar sterkte en kracht alleen in eenheid en harmonie gelegen zijn.
Zij (de Theosofie) ging de Alexandrijnse Theosofen lange eeuwen
vooraf, bereikte de hedendaagse en zal elke godsdienst en wijsbegeerte overleven.

De oude Theosofen, en evenzo de hedendaagse, beweerden dat
het Oneindige niet gekend kan worden door het eindige - dat
wi1 zeggen, waargenomen door het eindige zelf -.
\!\Tare de vorming van de Theosofische Vereniging enige jaren
uitgesteld, de helft van de beschaafde vo1ken zou op dit ogenblik
pure materia1isten zijn en de andere helft anthropomorfisten en
verschijnse 1-bewonderaars.
Het was van het begin af aan de reden van bestaan zelf van de
Theosofische Vereniging, 1uide te protesteren en openlijke krijg
te voeren tegen dogma of enig geloof dat blindelings aanvaard
werd.
Een Godsdienst in de ware en enig juiste zin, is een bond welke
de mensen tezamen bindt - niet een bepaa1d stel dogma's en
geloven.

Dogma en gezag zijn altijd de vloek der mensheid, de grote dompers op licht en waarheid geweest.
Wij moeten dingen aan het licht brengen, en bereid zijn daarvoor te lijden - als gewoonlijk.
Wij verheffen onze stem voor geestelijke vrijheid en pleiten voor
de vrijmaking van elke tyrannie, zowel die van de wetenschap
als van de godgeleerdheid ....
Er is geen ruimte vaor persoonlijkheden
onze -.

In een werk als het

Het Theosofische lichaam is noch een Kerk noch een Secte, en
elke individuele opvatting he eft recht gehoord te worden.
Waarheid is een, oak al wordt er naar gezocht of gestreefd van
uit twee verschillende uitgangspunten.

een

Aangezien er slechts
waarheid is, he eft de mens slechts een
Kerk no dig, de tempel Gods binnen in ons, die ommuurd is door
stof, die aHeen doordringbaar is voor iemand, die de weg kan
vinden; de reinen van hart zuHen God zien.
Daar "waar twee of drie tezamen zijn" in de naam van de Geest
van W a a r h e i d - daar zal die Geest van Theosofie in hun
midden

zijn.

Overpeinzing is stil en onuitgesproken

gebed ....

De verheven macht, die wij aanbidden, is de grenzenloze, one indige - de grote c en t r ale gee s tel ij k e z 0 n, door wier
eigenschappen en door de zichtbare gevolgen van wier onhoorbare wi 1 wij omringd zijn - de God der oude en de God der
hedendaagse zieners. . .. Hij is het enig 0 n f e i 1b a a r evangelie, dat wij erkennen ....

De Geheime Leer - een werk dat aIles geeft wat tijdens deze
eeuw openbaar gemaakt kan worden, is een poging om gedeeltelijk de gemeenschappelijke fundering en het ene erfdeel te onthuIlen van aIle, grote en kleine godsdienstige en wijsgerige
stelsels.
AIleen de kennis, dat een en dezelfde individualiteit gestadig
gedurende de levenscyclus herboren wordt, de overtuiging dat
dezelfde Monaden....
door de "kringloop der noodzakelijkheid" moeten gaan en door die wedergeboorte beloond of bestraft worden voor in het vorige leven gedragen leed of bedreven
misdaden. . .. kan ons het geheimzinnige vraagstuk van goed
en kwaad verklaren en de mens met de vreselijke schijnbare
onrechtvaardigheid van het leven verzoenen ....

Tijd is slechts een illusie, voortgebracht door de opeenvolging
van onze toestanden van bewustzijn, naarmate wij voortschrijden
door de Eeuwige Duur, en hij bestaat niet, waar geen bewustzijn
is, waarin de illusie kan worden voortgebracht, doch "ligt te
slapen" ....
De kringlopen der
van geestelijkheid
Volgens de wet van
zal de toekomstige

stof zullen gevolgd worden door kringlopen
en een volledig ontwikkeld denkvermogen.
de evenwijdig lopende geschiedenis en rassen
mensheid uit verheven Adepten bestaan.

Leugen en laster - welke laatste een van tan den voorziene leugen
is, die werkelijke beten bij ledige onschadelijke onwaarheden
voegt -.

Al wat in de Christelijke theologie groots en edel is, komt van
het neo-platonisme.
Theosofie omvat in haar wetenschappen ook het Spiritualisme
- zo als dat behoorde te zijn, niet zo als het is _.
De wijsheid van India, haar wijsbegeerte en verwezenlijkingen
moeten in Europa en Amerika bekend gemaakt worden; en de
Engelsen moeten leren, de bevolking van India en Tibet meer
te respectererf dan zij (thans) doen.
Het is de plicht van aIle Theosofen, op elke praktische wijze en
in aIle landen de verspreiding van onsectarische opvoeding te
bevorderen.

Maar niemand kan een waar Occultist zijn, zonder een werkelijk
Theosoof te wezen.
Het ware Occultisme of Theosofie bestaat in de "Grote Verzaking
van het zelf", onvoorwaardelijk en volkomen, in gedachten zowel als in daden.
Laten zij eerst !eren, wat de ware verhouding is tussen de Occulte
Wetenschappen en het Occultisme, en het onderscheid dat er
tussen deze twee bestaat ....
Atma-Vidya
(Zelf-Kennis) is de enige soort van Occultisme,
waarnaar elk Theosoof die "Licht op het Pad" bewondert en
die wijs en onzelfzuchtig wenst te wezen, behoort te streven.

Al het andere is een of andere tak der "Occulte Wetenschappen",
d.w.z. kunsten ....
Maar de helderziendheid, die in Indie wordt gesymboliseerd als
het "Oog van Shiva" en in Japan het "Oneindig Gezicht" genoemd wordt, kan door zulke kunsten niet worden verkregen.
Atma-Vidya, zij sluit ze alle in en zal ze zelfs nu en dan gebruiken, maar eerst na ze van alle droesem te hebben gezuiverd en
alleen voor weldadige doeleinden, zorg dragende ze te ontdoen
van elk element van zelfzucht.
Geestelijke helderziendheid komt van de zon; alle psychische
toestanden, ziekten en zelfs krankzinnigheid komen van de maan.
De magie is een tweevoudige macht; niets is gemakkelijker dan
haar in toverij te doen verkeren; een boze gedachte is daartoe
voldoende ....

Siddhi's (de vermogens van de Arhat) zijn slechts voor degenen
in staat het Leven te leiden en de vreselijke opofferingen te doen
die vereist zijn ....
De drie-eenheid der natuur is het slot der magie; de drie-eenheid
van de mens de sleutel) die er op past.
Binnen het indrukwekkende heiligdom had en heeft het Allerhoogste geen naam. Het is ondenkbaar en onuitsprekelijk, en
toch vindt ieder mens zijn god in zichzelf ....
Er is een pad dat de mens ook voert tot dat vermogen, waardoor
hij het goede dat hij wenst kan doen, vaak zonder schijnbaar
zelts een vinger te verroeren.
Werkelijke goddelijke theurgie vereist een bijna bovenmenselijke
reinheid en heiligheid van leven.

De beoefenaar van het occultisme mag niet tot een bizonder
geloof of secte behoren ....
Hij die niet in zich het hart van een leeuw gevoelt, om het
woeste geblaf te verachten, en de ziel van een duif om de arme
onwetende dwazen te vergeven, geve liever de heilige wetenschap op.
Hoe kan men het dan voor mogelijk houden dat een mens de
"nauwe poort" van het Occultisme binnen treedt, wanneer zijn
gedachten elke dag en elk uur vervuld zijn van wereldse dingen,
begeerten naar bezit en macht, van wellust, eerzucht en plichten
die, hoe achtenswaardig ook, toch nog van de aarde en aards zijn?
Er bestaan "geboren Magiers", Mystieken en Occultisten van
geboorte en rechtens directe erfenis uit een reeks van incarnaties
en aeonen van lijden en mislukking.

· ... en zij kunnen door de nauwe poort van het Occultisme heengaan, omdat zij geen persoonlijke last van menselijke voorbijgaande gevoelens met zich dragen.
Hij (de occultist) mag niet gebonden zijn door iemands bevooroordeelde en sectarische meningen, en moet zijn eigen meningen
vormen ....

Er is een weg, steil en doornig, bezet met gevaren van allerlei
aard, maar toch een weg, en hij leidt naar het Hart van het
Heelal.
Ik kan u zeggen, hoe gij Hen vinden kunt, die u de geheime
doorgang zuilen tonen, welke aile en naar binnen leidt en achter
de nieuweling voor altijd sluit.
Er bestaat geen gevaar, dat onversaagde moed niet overwinnen kan.
Er bestaat geen beproeving, waar vlekkeloze reinheid niet doorheen kan komen.
Er is geen moeilijkheid, welke cen krachtig denkvermogen niet
te boven komen kan.
Voor wie overwinnend omhoog gaan, is er een beloning boven
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woorden: het vermogen om de mensheid te zegenen en te redden. Voor hen die tekort schieten, zijn er andere levens waarin
het slagen komen kan.
De »Gulden

treden":

Een vlekkeloos leven, een open denkvermogen, een rein hart;
een vurig verstand, een ongesluierd geestelijk inzicht, een broederlijk gevoel voor allen; bereidwilligheid om raad en lering te
geven en te ontvangen.
Een moedig verdragen van persoonlijk onrecht; een onverschrokken verdediging van hen die onrechtvaardig worden aangevallen; een waakzaam oog, voortdurend gericht op het ideaal van
menselijke vooruitgang en volmaking, zoals de Heilige Wetenschap dit aantoont.

Dat is de gulden trap, langs welker Treden de leerling kan
opstijgen in de Tempel van Goddelijke Wijsheid.
Aan de andere kant der Himalaya's bestaat er tussen de Esoterische Scholen geen verschil ....

De allereerst nodige eigenschap is een onwankelbaar geloof in
eigen krachten en aan de Godheid in zichzelf.
Geen mens kan zwemmen, tenzij hij in diep water gaat.
Geen vogel kan vliegen, als zijn vleugels niet zijn volgroeid en
als hij geen ruimte voor zich heeft en geen moed om zich aan
de lucht toe te vertrouwen.

Hij die een bestuurder zou willen zijn, moet allereerst sterk
genoeg wezen om elk gevoel van afkeer en antipathie jegens
anderen uit zijn hart te bannen.
Gedurende de ecrste proefjaren wordt veel vergeven; maar niet
zodra is hij (de leerling) "aangenomen", of zijn persoonlijkheid
moet verdwijnen ....
Verstandelijke vermogens en abstracte kennis volgen de ingewijde
in zijn niemve geboorte, maar de phenomenale krachten moet
hij opnieuw venverven en alle opeenvolgende trappen opnieuw
doormaken ....
Tegenwoordig moet de candidaat, evenals zijn voorganger in de
oudheid, overwinnen of sterven, als hij niet, wat nog ergcr is,
zijn verstand verliest.

Er dreigt hem geen gevaar, wanneer hij waar en oprecht, en
vooral onzelfzuchtig is.
Het is Altruisme, en hij die het in praktijk brengt, kan niet meer
erkend worden te staan in de rijen der "Ievenden".

Lering en verlichting zuHen komen vanuit de innerIijke bestaansgebieden, en zuHen, zoais gezegd, altijd geschonken worden wanneer zulks verdi end is.
Al omvatte de inwijding noch regelen, noch beginseIen, noch
bizonder onderricht in een wetenschap .... , zij was niettemin
wetenschap en de wetenschap der wetenschappen.

En al bezat zij geen dogma, geen uiterlijke tucht, geen streng
omschreven rituaal, toch was zij de ene ware godsdienst - de
godsdienst van de eeuwige waarheid.
Gedachte ontstaat v66r begeerte.
De leerling moet over zijn gedachten waken. Vijf minuten denken kan het werk van vijf jaren ongedaan maken.
Hij (de leerling) moet zoveel mogelijk trachten zijn denkvermogen te bevrijden, terwijl hij hetgeen hem gegeven wordt bestudeert of tracht toe te passen, van aIle idee en welke hij mocht
hebben opgedaan door erfelijkheid, opvoeding, omgeving of van
andere leraren.
Zijn denken behoort volkomen vrij gemaakt te zijn van aIle
andere gedachten ....

Wat waar is op het bovenstoffelijk gebied, moet ook waar zijn
op het stoffelijke.
De mens is een drieeenheid, samengesteld uit Lichaam, Ziel en
Geest, maar ondanks dat is de mens toch
en zeer zeker niet
zijn lichaam.

een;

De "Meester" in het Heiligdom van onze Ziel, is het Hoger ZeU,
de Goddelijke Geest ....
Het denkvermogen is de enige schakel en middellaar
de mens der aarde en het Hoger Zel£.

tussen

De astrale mens is niet de metgezel van het goddelijk Ego, maar
van het aardse lichaam.

Het is slechts wanneer de macht der hartstochten geheel en al
dood is, wanneer zij verbrijzeld en vernietigd zijn in de retort
van een onbuigzame wil, wanneer het astrale bijgevolg tot m: 1
is teruggebracht, dat de vereniging met het Hoger Zelf kan plaats
hebben.

Deze uitspraken zijn ontleend aan:
De Geheime leer,
Isis Ontsluierd,
De Sleutel tot de Theosotie en
Eerste schreden in het occultisme.

