Theosofie als levensbeschouwing
Wat is eigenlijk Theosofie? Dat is een vraag, die bij vele mensen opkomt,
die voor het eerst het woord tegen komen. Men kan er geen definitie
van geven. Taalkundig betekent Theosofie "Goddelijke Wijsheid". Het
is een Wijsheid, die in de loop der eeuwen door hoogontwikkelde Leraren
en Wijzen, die in hun evolutie boven het stadium van de normale mensheid gerezen waren, aan de naties in vele landen gegeven is. Men vindt
ze in alle Heilige en oude Geschriften: in India in de vier Veda's, in de
Upanishads, in de Bhagavad Gita; later is het de Heer Boeddha, die de
Wijsheid op Zijn eigen manier aan de mensen bracht door hen te leren
zich vrij te maken van het eeuwig wentelende wiel van Geboorte en Dood
en Wedergeboorte. Zijn leringen vindt men in het Dhammapada, de leer
der Wet. In het oude China zijn het Lao Tse en Confucius. Gaan wij van
het Oosten in Westelijke richting dan krijgen wij de Perzen, die hun religieuze aspiraties uitgedrukt vinden in de Zend-Avesta.
Ook kan men de Oude Wijsheid vinden in de verschillende Oude Mysteriën: in Egypte, Chaldea, Griekenland. En dan komen wij in Palestina bij
de Joden met hun Zohar. En in dat Midden-Oosten, waar historisch een
rijkdom aan geestelijk leven te vinden is, ontstaat het Christendom en
daarna de Islam.
En hoewel er verschillen zijn in de wijze van uitdrukking in het Godsgeloof in diverse volkeren, zijn er ook grote overeenkomsten: zoals het
bestaan van het Ene Leven; de Drievuldigheid van de Schepper; de nederdaling van de Goddelijke Vonk in de miljoenen vormen van de Schepping,
enz. gedachten. ideeën en opvattingen, die men telkens in andere bewoordingen in de verschillende geloofsvormen terug vindt. Uit dit geloof en
uit dat denken spruit voort een complex van leringen voor het dagelijks
leven.
De Goddelijke Geest, die in men~lijke lichamen woont, moet ervaringen
opdoen in het aardse leven. Door allerlei lessen moet hij leren tot zelfkennis te komen en te ontwaken tot het besef van zijn ware bestemming.
Dan zal hij, als hij eerst de onderdompeling in de stof heeft beleefd, in
zich het verlangen voelen om weer terug te keren naar het Huis zijns
Vaders, zoals hel in het Bijbels verhaal van de Verloren Zoon vermeld
staat.
Maar daarvoor heeft hij door vele levens heen en door de werking van
wat genoemd wordt de Wet van Karma, de wet van oorzaak en gevolg,
van actie en reactie, kortom door pijnlijke ervaringen geleerd zich te
houden aan die Ene Wet, die voor alle mensen, alle tijden en alle werelddelen geldt: de Wet van Liefde voor de verschillende vormen van manifestaties, van mensen onderling, voor dieren en planten en de gehele
natuur. Wie deze Wet van Liefde volgt en haar beginselen in zijn leven
toepast, zal meer en meer naderen tot het Hoogste Licht van de Waarheid. Dan zal hij met steeds grotere wijsheid in staat zijn de lijdende
mensheid op haar pelgrimstocht te helpen.
Vele wijzen hebben de mensen trachten te leiden om deze weg met gevolg
te betreden, waardoor zij een zegen kunnen worden voor hun medemensen. Het geheel van deze leringen wordt onder het woord Theosofie
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