HET LEVEN
VAN DE MEN.S IN
DEZE EN ANDERE
WERELDEN.

Wilt gij geen gebruik maken van uw
geboorterecht als de Zonen God's, en,
door uw ogen omhoog te richten, de u
toekomende erfenis opeisen ?
Annie Besant. D. L.

DE THEOSOFISCHE VERENIGING.
DE THEOSOFISCHE VERENIGING is eene over
de gehele wereld verspreide organisatie, te New
York gesticht op 17 November 1875, welke
later in Britsch Indie gelegaliseerd werd met het
internationaál Hoofdkwartier te Adyar, Madras.
Het Nederlandse Hoofdkwartier is gevestigd te
Amsterdam, Z., Tolstraat 156.
Zij is een onsectarischegroep van zoekers naar
Waarheid, die Broederschap bevorderen en ernaar streven de mensheid van dienst te zijn. Haar
drie doeleinden zijn:
1. Het, vormen van een kern van de Algemene
Broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, stand of kleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaqrde wetten
der Natuur en de latente krachten in de mens.
Sympathie met de bovengenoemde Doeleinden
is de enige voorwaarde tot toetreden tot De
Theosofische Vereniging.
Zich te wenden tot:

fiET LEVEN VAN DE MENS
IN DEZE EN ANDERE WERELDEN.
Waarom worden sommige mensen in zo
grote ellende geboren? En waarom wacht anderen niets dan geluk en voorspeed? Voortdurend komen de,:e vragen bij de mensen op; zij
bezwaren de hoofden en harten van hen, die
nadenken. Ik wil proberen u een levenstheorie
voor te leggen, die misschien uw eigen karakter
en de wereld voor u begrijpelijker zal maken.
De waarde van bepaalde kennis bestaat hierin, dat wij er door in staat zijn ons doel te zien,
onze weg te kiezen en zo ons lichaam en denkvermogen te leren beheersen, zodat wij niet
alleen zelfbewust zijn in de stoffelijke wereld.
maar ook in de werelden, die daarmee in verband staan, die werelden, waar wij zullen heengaan, als de dood ons lichaam neervelt.

Wij leven in drie werelden - in een daarvan
bewust, in de twee andere onderbewust. Naar~
mate wij ons op gewone wijze ontwikkelen.
wordt het onderbewuste langzamerhand bewust;
sommigen onder ons hebben bewust hun ont~
wikkeling versneld, en hun onderbewuste kennis
veranderd in bewuste kennis. De mens, die ge~
leerd heeft bewust in de drie werelden te leven.
leert het betrekkelijke verband zien tussen het:
geziene en het ongeziene, en kan, als het portaal
des doods zich voor hem opent, met' opgerichten
hoofde en onbevreesd gemoed binnen schrijden.
alleen het grofste deel van zichzelf, het stoffe~
lijk lichaam, achterlatend. Hij neemt, zijn emo~
ties, zoals die waren, zijn gedachten. zoals die
waren - de mens zoals hij zichzelf kent - met
zich mede naar die sferen, die hem niet vreemd
meer zijn en niet naar een gevreesd land, maar
naar een land, waarnaar hij verlangde,
Hier beneden bestaan wij uit een zeer kunstig
vervaardigde machine, die voortreffelijk is van
uitvoering evenals de motor, die haar be~
weegt, De dood beteekent het uitbreken van de
motor uit de machine, niets anders, Onszelf,
onze ware menselijke aard, wordt er niet door
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aangedaan; hij neemt alleen het stoffelijke
lichaam van ons weg, waarin wij geleefd heb~
ben, en dat wij iedere nacht in de slaap ver~
laten hebben, zodat het achterlaten ervan voor
ons niets nieuws en vreemds beduidt.
De onderbewuste werking, zowel op het ge~
dachte als het emotionele gebied, kan naar het
bewuste leven worden overgebracht; Indië heeft
daarvoor een methode gegeven: "YOGA", een
stelsel van volkomen evenwicht, ·zonder een te
veel of een te weinig naar enige kant, een stel~
sel, dat absoluut wetenschappelijk is en zekerheid
geeft van slagen, omdat het berust op de wet~
ten der natuur. De voorschriften zijn moeilijk,
en daarom zien velen er tegen op er zich aan te '
onderwerpen. Er zijn jaren van volhardende
inspanning nodig, voordat het resultaat wordt
bereikt. En als dan het brein gevoelig is ge~
worden en het lichaam gezuiverd is, kan men
veilig voor de Geest, het Goddelijke Zelf, de
deuren openwerpen, en hem welkom heten in
de tempel, die voor Zijn dienst is gereinigd.
Dan volgt het bewuste leven in de drie werel~
den, en ziet men meer en meer, dat al die werel~
den onderling verbonden zijn, dat zij delen zijn

van één enkel, voortgezet, ononderbroken leven.
Het leven hier beneden wordt dan doorstraald
door het licht van dat vollere leven en de aarde
wordt schoner verlicht door het licht uit de
hemel. In werkelijkheid leven wij in onze
hogere geestelijke aard voortdurend in de hemel,
maar aardse geluiden maken ons doof voor de
zachtere muziek van de hemelwerelden.
Ons leven zou zo veel voller, zo ·veel geluk~
kiger kunnen zHn, als wij onze hogere zintuigen
maar wilden openstellen en, ons niet hartstochtelijk bleven vastklampen aan de grovere
aardse vormen, maar kennis trachtten te ver~
krijgen van die, welke behoren tot ons geboorte~
land, dat eigenlijk ons ware tehuis is. Naarmate
wij ons meer tot het' hogere willen ri~hten, zal
de Goddelijke wil zich meer en meer voor ons
openbaren 'en dan zullen wij de vrede en de
vreugde leren kennen, die het deel zijn van hem,
die tot Zelf~verwezenlijking is gekomen, en van
zijn lichaam zijn dienaar en zijn werktuig heeft
gemaakt.
Annie Besant.

AANBEVOLEN LECTUUR
OVER, BOVENSTAAND ONDERWERP:

De Dood en het
maals

Hiema~

.

Dr. Annie Besant.

Astraal gebied. . . . . .

c. W. Leadbeater.

Devachan

C. W. Leadbeater.

.

De Mens en zijn lichamen Dr. Annie Besant.
Aan gene zijde des Doods C. W. Leadbeater.
Een Schets der Theosofie. C. W. Leadbeater.
Als een mens sterft, zal hij
dan weer leven? . . . . Dr. Annie Besant.
Eerste Beginselen der Theosofie. . . . .
C. Jinarajadasa.
Gods in Exile

Dr. J. J. van der
Leeuw.

Scientific Evidence of future
L. W. Rogers.
Life
.
Theosophy simplified

Irving S. Cooper.

Introduction to Yoga.

Claude Bragdon.

Meditation for Beginners. Dr. J. I. Wedgwood.

THEOSOPHIA.
MAANDBLAD.
GEWIJD AAN: BROEDERSCHAP.
VER GEL IJ KEN 0 EST U DIE V A N
GODSDIENST. WIJSBEGEERTE EN
WETENSCHAP. OCCU LTISME.
REDACTIE:

De Algemeen Secretaris Theos.
Ver.. Ned. Afd.; J. J. Poortman.
Dr. D. H. Prins. Mr. MaxWestendorp. Mej. M. S. van der
Willigen. Secretaresse.
ADMINISTRATIE:

Tolstraat 156. Amsterdam Zuid.
ABONNEMENT:

LedenderTheos. Ver.. Ned.Afd.
ontvangen dit blad gratis. voor
niet-leden is de abonnemen tsprijs
f 3.- per jaar bij vooruitbetaling.

