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maar er
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ideeën heenloopt. Dit iets is het feit, dat wat nu theosofie heet, leringen
omvat die door de eeuwen heen door de edelste zielen zijn verkondigd.
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natuur is de oorzaak van alle oorlogen, wreedheden

en onderdrukking
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Ook in geestelijke
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mens is niet alleen een schepsel
wezen en er is een geestelijke
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groei en ontwikkeling.
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van de aarde; hij is een geestelijk
houdt met
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zoals een embryo

allen van de noodzaak van
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geboren

wordt,

der Hemelen niet zien." Deze tweede geboorte
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Het betreft

in de gewone godsdienstige
een innerlijk

proces, dat een

menselijk wezen tot Mens maakt.
Het is een even radicale stap in de evolutie van het individu als die
van dier tot mens. Slechts na die nieuwe geboorte kunnen we zeggen,
dat de werkelijke
hij langzamerhand

ontwikkeling

van de mens begint en pas dan komt

tot het besef van de grootsheid

zijn bestemming. Zo is voor de mens die geestelijke
noodzakelijk

voor zijn -groei, ontwikkeling

en cultuur,

wetenschap dat is voor ons moderne, uiterlijke
De geestelijke
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even

als de fysische
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heeft haar eigen wetten en opvattingen

bezit haar eigen indelingen en terminologie.
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Deze moeten alle geleerd

worden en hoewel er een tijdlang chaos en verwarring

schijnen te heer-

sen, zal er tenslotte toch een zeker patroon, een bepaald schema
zichtbaar worden en dan zal de bestudeerder een keuze kunnen doen
wat de verder te volgen koers betreft.
De Theosofie is praktisch; door de nog niet geestelijk ontwaakte mens
kan ze niet word-en toegepast, maar ze is het enige praktische systeem
in het leven van hen, die zich in hun slaap hebben geroerd en ontwaakt
zijn.
Essay, uitgegeven door de
Theosofische Vereniging
in Toronto.

DE THEOSOFISCHEVERENIGING
De Theosofische Vereniging is .een over de gehele wereld verspreide
internationale organisatie, die op 17 november 1875 te New Vork werd
gesticht en waarvan het Hoofdkwartier gevestigd IS te Adyar, India.
Het is een onsectarische vereniging, bestaande uit zoekers naar Waarheid, die trachten de Broederschap te bevorderen en de mensheid te
dienen. De doeleinden zijn:
1. De vorming van een kern van de Algemene Broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of kleur.
2. De aanmoediging van de vergel!jkende studie der Godsdiensten,
W!jsbegeerten en Wetenschappen.
3. Het onderzoek van onverklaarde natuurwetten en van de latente
krachten in de mens.
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