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DER THEOSOFIE

In de Theosofische Vereniging hebben wij,
leden, slechts één bindende verplichting en die
bestaat in onderlinge broederliefde, welwillendheid en vrij onderzoek naar de waarheid. We
hebben daarenboven een prachtige literatuur,
die Theosofie wordt genoemd, een letterkunde,
die klassiek van aard is; gedurende lange tijd
zal deze beschouwd worden als een literatuur,
die op unieke wijze de macht en het doel van
het leven verklaart. Maar' we hebben geen leerstellingen en geen dogma's, Er bestaat geen
Theosofische geloofsbelijdenis. Iedereen kan-de
boeken bestuderen en deze 'studie naar eigen
inzicht interpreteren .
Theosofie richt een oproep tot het leven. Ik
gebruik dit woord "oproepen", want naar mijn
mening weet de wereld over het algemeen niet
veel anders over het leven, dan dat het een
innerlijke persoonlijke ervaring is. Een mens
kan geloven, hopen, zelfs denken, dat hij het
leven kent, wanneer hij het om zich heen waarneemt, of in zich zelf opmerkt, maar toch weet
hij weinig of niets van wat het leven voor
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zijn van het feit of ze al of niet ontdekt zijn.
Zij vormen de essentiële levenswetten, waaronder wij leven, ons bewegen en ons bestaan
hebben; zij zijn de wetten voor onze huidige
groei en voor de glorierijke toekomst, die ons
wacht.
Deze Theosofie zal ik in bepaalde natuurwetten uitdrukken, die, naar ik hoop, U zullen
aantonen, dat Theosofie practisch is en een
ware bron voor hulp. Er zijn zeven grote wetten, die, zoals de Theosofie verklaart, het Universum en al het leven daarin besturen.

anderen is. Theosofie richt een oproep tot alle
onwetendheid. Zij wekt ons op een inzicht te
vormen over dood, ziekte en verdriet.
Vele Theosofen zijn in staat, wanneer zij
lang genoeg de wetenschap bestudeerd hebben,
het "waarom"
der dingen begrijpelijk te
maken, de oorzaak aan te tonen van al ons
lijden; en dan, doordat er inzicht is, komt er
moed. Daarom maakt de Theosofie ons practisch te midden der omstandigheden; zij geeft
ons gelegenheid die omstandigheden te zien,
zoals zij werkelijk zijn en niet zoals zij ons toeschijnen.
Wat is deze Theosofie dan toch eigenlijk, dat
zij al deze wondervolle en inspirerende dingen
kan doen? Theosofie is in deze twintigste eeuw
een uitdrukking van de Eeuwige Wijsheid van
het Leven. Zij kan niet worden verzonnen, zij
kan niet worden ontdekt als iets fris, als iets
nieuws of iets aparts. Zij is het ware wezen van
het leven.
Zij doordringt het gehele leven van het universum, vanaf zijn allereerste ontstaan, zodat de
Theosofie is: de wetenschap der levenswetten,
die, wat hun bestaan betreft, niet afhankelijk

1.

De eerste Wet is: Het Leven is.

Een mens weet voor zich zelf, dat hij levend
is, dat leven is, dat het leven is in verschillende
graden van intensiteit. Leven komt in verscheidenheid van uitdrukking voor, zoals wij om ons
heen kunnen waarnemen. Daarom kunnen we
zeggen, dat het leven zich uitdrukt in verschillende graden van zelf expressie en zelfverwezenlijking.
Ook zouden we kunnen zeggen, dat leven
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deze grote verscheidenheid
stadia is.

2.

De tweede Wet is: Het Leven is Een.

De verscheidenheid, die wij waarnemen, impliceert een eenheid, die wij zo dikwijls ontkennen.
Overal is het individu de eenheid: het gezin
is de levensvorm, waarin het individu zich ontwikkelt en voltooit.
De Wet: "Het Leven is Een" betekent Universele Broederschap, de eerste Doelstelling der
Theosofische Vereniging. Wie, waar en wat we
ook mogen zijn, overal is Algemene Broederschap; en deze bestaat niet alleen in verband
met de mensheid, doch omvat alle leven, zoals
wij het om ons heen opmerken.

3.
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De derde Wet is: Het Leven is Universeel.

Alle schepselen maken deel uit van dat Ene
Leven, dat alomtegenwoordig is en dat in
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wezen één en het zelfde is. De bestudering van
deze wet brengt ons tot het besef, dat in ieder
van ons vroeger of later een Koninklijk Wezen
tot ontplooiing zal komen, omdat er te allen
tijde koningen, heiligen en genieën zijn geweest
en nog zijn.
Dit alles moet vroeger of later ook ons deel
zijn, omdat anderen er reeds in slaagden dat
Ene Leven deelachtig te worden en omdat zij
dit volbrachten, zijn wij ook dichter naar het
einddoel gevoerd.

der ontwikkelings-

4.
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De vierde Wet is: Het Leven evolueert.

Overal en in alles zet het leven zich uit, van
geringe tot steeds groter kracht. In ieder natuurrijk zien wij het leven in verschillende
stadia het slapende leven, het ontwakende
leven; slapend in het delfstoffenrijk, dromend
in het plantenrijk, gaandeweg ontwakend in het
dierenrijk; wakker in het mensenrijk en dan daarhoven - triomferend in de boven-menselijke rijken. die daar even zeker op volgen. als
ons rijk gevolgd is op de beneden-menselijke
rijken, die achter ons liggen.
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Overal en in ieder ding is het leven steeds
groeiende en de tijd, zoals wij die kennen, is de
langzame gang van deze beweging. Ik beschouw
de tijd graag als de langzame beweging van de
Eeuwigheid.
Dan worden we ervan bewust, dat dit Leven
- dat is liefde, wet, leven, orde, doelbewuste
handeling - Het Leven is; daarenboven is het
ook wetenschap en dienst.
In verband met die ontwikkeling van het
leven geeft de Theosofie ons twee wetten. De
ene is: de Wet' van Reïncarnatie en de andere
is die van Oorzaak en Gevolg. Door de wet van
reïncarnatie gaan we voortdurend van dood
naar geboorte en dan van leven naar dood; na
de dood is er rust en na de rust is er weer geboorte en iedere geboorte is een stap verder
dan de vorige. De vrees voor de dood verdwijnt. Tijd is eeuwig, Tijd is onafgebroken, de
Dood is een ,bevrijding.
Dat, waar het op aankomt, is Uw ware Zelf.
Dat Zelf, dat eeuwig is, zult ge nooit verliezen.
Het Werkelijke, het Ware Leven is onvergankelijk. Dood, noch de omstandigheden, noch
iets anders, zijn in staat het te vernietigen,
want het .is het leven van het hart van God.
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5.

De vijfde Wet is: Het Leven is een
Ladder.

Die ladder kan uitgebeeld worden als een
kruis met hellende armen. We helpen allen, die
boven ons staan; wij helpen ook hen, die beneden ons zijn en dat is de schoonste gedachte,
die we kunnen hebben, met betrekking tot de
uitdrukking: "H/et 'Leven is een Ladder".
'
Op deze ladder zijn er wezens hoven ons, die
ons helpen en er zijn er, die achter ons komen
en die wij weer mogen helpen.

6.

De zesde Wet is: Het Leven is Individualiteit.

Iedereen weet, dat hij een individu is en dat
hij deze individualiteit, welke uniek is en
eeuwig, niet kan verliezen.
Het leven is overal individueel en hoe hoger
het leven opstijgt, hoe luisterrijker de individualiteit wordt. Iedere seconde van het evolutieproces brengt ons verder. Wij kunnen ons voorstellen, dat al hetgeen hier op aarde van ons
nog niet volgroeid is en misschien alleen nog
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maar vaag wordt ondervonden, in de loop der
tijden tot rijpheid zal komen en zal worden
omgezet.
Dat alles, wat nietig is en verachtelijk, verdwijnen zal en dat de ziel dan zal uitschijnen
in een voertuig, dat nergens het licht zal verduisteren.

7.

De zevende Wet is: Het Leven bevat

alles in zichzelf.

Cl

Dit wil zeggen, dat het leven aan iedereen
alles geJft, wat hij nodig heeft voor zijn volgende stap op het levenspad. Waar we ons ook
mogen bevinden en hoeveel belemmeringen ons
ook mogen omringen, toch ontvangen we, gedeeltelijk van buitenaf, gedeeltelijk van binnen
uit, alles, wat we nodig hebben voor onze volgende stap.
Er bestaat niets, zó wondervol, geen gift, die
we kunnen aanbieden, zó rijk, als de zekerheid,
dat wij de eigen toekomstige zaligheid en vrede
in eigen hand hebben, dat wij door onze eigen
inspanning kunnen worden dat, wat wij in wer-
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kelijkheid zijn. Dit geeft een gevoel van zelfvertrouwen, van gerechtvaardigde onafhankelijkheid, van vrijheid en besef van onze eigen
Goddelijkheid, want we zijn allen Goden in
wording en we gaan steeds voort met de verwezenlijking van onze goddelijkheid.
De wetenschap der Theosofie is de wetenschap van geluk, vrede en doelbewustheid.
Door deze wetenschap is het mogelijk om het
leven op een andere wijze te begrijpen, dan wij
dit op het ogenblik doen; n.l. niet alleen door
middel van theorieën, ethische begrippen of
philosofie, maar als een wetenschap, die op de
wereld en op al haar problemen practisch kan
worden toegepast.
dr. G. S. ARUNDALE.

Uitgave der Theos. Ver. Ned. Afd.
Amsteldijk 76, Amsterdam.

11

THEOSOFISCHE

ateL.'OTH
Tolstreet

154 Am!terdefTl

- 9 JUNI 2012

{*)
~

DE WETENSCHAP
DER THEOSOFIE
DOOR

Dr. G. S. ARUNDALE

(,

)

*
Uitgave van de Theosofische Vereniging. Nederlandse Afdeling
Amsteldijk 76. Amsterdam·Z

