Theosofie en natuurwetenschap
De natuurwetenschap houdt zich bezig met de wereld der verschijnselen.
De zintuigelijke ervaring, meer wetenschappelijk gesteld het experiment, is
het uitgangspunt en de bron van kennis. Uit het feitenmateriaal van het
experiment wordt door de formulering als middel van beschrijving een
zeker schema gekozen. Men kan dit theorie noemen.
Door de mens als denkend wezen worden de feiten, verkregen uit waarneming, schematisch gerangschikt. Het geschiedt door het intellect daarbij
gebruik makende van de logica.
Als derde fase is er dan de deductie en dient de theorie tot wegwijzer
voor nieuwe mogelijkheden. Dit kan geschieden door middel van door
proefneming te controleren verschijnselen. Om het meer algemeen uit
te drukken: men voorspelt bepaalde verschijnselen en toetst dan de
theorie door middel van experiment.
Deze methodiek spreekt tot ons; zij is een bepalende factor geworden in
de habitus van de moderne mens. De natuurwetenschappen hebben grote
betekenis; de toepassing ervan en de daarbij behorende technische ontwikkeling bepalen grotendeels het aangezicht van deze tijd. De ontwikkeling van de fysica en de medische wetenschap zijn hiervan sprekende
voorbeelden. In het kort gedefinieerd is de methode: experiment - theorie deductie. Ons wereldbeeld wordt grotendeels erdoor bepaald!
Theosofie houdt zich qua definitie niet met kennis, maar met wijsheid op;
en dan nog wel met goddelijke wijsheid. Wijsheid laat zich moeilijk omschrijven. Deze kan in ons tot uiting komen; of kan geopenbaard worden.
Wij kunnen het niet ontwikkelen zoals dat met kennis het geval is. Men
zou kunnen stellen, dat de wijsheid zich verhoudt tot het leven, als de
kennis zich betrekt op het intellect. Wat het verband tussen theosofie en
wetenschap betreft, kan aandacht aan verschillende aspecten worden gegeven: de methode, de resultaten of het verkregen inzicht.
Wat de methode betreft, kan de wetenschappelijke werkwijze worden aanbevolen. In de theosofische literatuur zijn hiervan genoeg voorbeelden.
Helderziend onderzoek door Dr. Annie Besant of C. W. Leadbeater verricht, geschiedde stelselmatig en volgens deze werkwijze. Of men nu de
onderzoekingen neemt, beschreven in "De Mens, Afkomst, Wezen en
Toekomst" of die neergelegd in de publikaties over de laatste 50 levens
van Alcyone, het komt steeds daarop neer. De beschrijvingen van C. W.
Leadbeater ten aanzien van de verschillende ijlere gebieden zijn volgens
de wetenschappelijke methode verricht. Ten aanzien van de resultaten.
is de wetenschap o.a. tot de conclusies gekomen, die in de theosofie reeds
werden verkondigd. Hierbij dient erop te worden gewezen dat de "materialistische" mentaliteit van honderd jaar geleden zich gewijzigd heeft.
Er is een mentaliteitsverschuiving als gevolg van de ontwikkeling die de
wetenschap ondergaat. Een voorbeeld is een bekend onderwerp van deze
tijd: de structuur van de materie.

Reeds maakte de klassieke scheikunde grote vooruitgang t.a.v. de middeleeuwse mystiek en alchemie. Daarna voltrok zich de ontwikkeling van
de kernfysica. Steeds dieper dringt men in de materie door. Elke keer moet
men de randvoorwaarden van het probleem opnieuw stellen en daarvoor
een nieuwe werkhypothese ontwikkelen en de theorie wijzigen. Wie een
leerboek van 20 jaar geleden over de atomen ter hanü neemt, zal ten
opzichte van de hedendaagse kennis, verkeerd georiënteerd worden. Uit
deze enkele aanduidingen volgt reeds dat de structuur van de materie zoals de wetenschap die geeft, niet zal overeenstemmen met de gegevens uit
de theosofische literatuur. Zoals opgemerkt veranderen de structuurbeelden naarmate het experiment ~n daarmede het inzicht voortschrijdt.
De enkele theosofische onderzoekers daarentegen geven een beschrijving
van het oeratoom, nadat zoals gezegd, de sluiers zijn ter zijde geschoven.
Doch laat ons tevens beseffen dat zij in de beschrijving gebruik maken
van beelden en Van een terminologie, zoals die op dat ogenblik gebruikelijk waren. Hun concrete denkwijze is ook gebonden aan de mentaliteit,
waarin zij zijn opgegroeid. Zij zullen b.v. beschrijvingen geven in termen
van golven en trillingen, zoals dit op de scholen werd geleerd.
Men kan opmerken dat de wetenschapsman het zich wel moeilijk maakt:
het theosofische beeld ligt voor het grijpen! Toch is er een essentieel verschil tussen beide standpunten. Van het theosofische beeld kan men kennis nemen en men dient het te aanvaarden of niet. Het andere wordt verkregen door de wisselwerking tussen intellect en materie waarbij de
intuïtie een rol kan spelen. Dit kan betekenen een dynamische werkzaamheid, een ontplooiing van het eigen wezen, een evolutie van de menselijke geest.
Aldus is de waarde en het nut van de research aangeduid. In het speurwerk gaat men ervan uit dat de theorie een gedachteschema is, die een
ordening van de verschijnselen kan verklaren. Er wordt geen absolute
maar een relatieve waarde aan toegekend. Als een aantal leden die deskundig of belangstellend zijn op een bepaald terrein, met elkaar in contact
worden gebracht, kan veel worden bereikt door objectiviteit en creatief
denken. Aan het eerste zal soms zelf-kritiek of onderzoek van eigen
denkinhoud vooraf moeten gaan.
In verschillende landen zijn theosofische Research Centra werkzaam. In
Engeland en de Engelssprekende landen, eveneens in Nederland, zijn
deze na de tweede wereldoorlog naar voren gekomen. De resultaten wordetl.-in tal van publikaties en enkele tijdschriften wereldkundig gemaakt.
Onderwerpen als occulte scheikunde -(en fysica') biologie-en geneeskundige
aspecten worden behandeld.
De natuurwetensèhap bedient zich, om de structuur van de stof te verklaren van een bovenzinnelijk schema, van abstracties. Daartoe maakt zij
gebruik van symbolen, b.v. van wiskundige betrekkingen. Aan de materie ligt een abstractie, 'n idee - een geestelijk beginsel zal de theosoof
zeggen - ten grondslag, en men kan dit uitdrukken in een symbolenreeks.

Vorm is ièn verschijning die kan wisselen. Uit de onbepaaldheids.verge·
lijkingen die het géheel kafakteriseren volgt onder bepaalde voorwaarden
e(!ll oplossing. Uit het we.tenschappelijk standpunt volgt nog meer. Het
aaJltal variabelen blijkt groter te zijn dan het aantal vergelijkingen. Als
men één variabele kiest kunnen de anderen worden berekend. Betrokken
op het elektron bétekent dit, dat niet tegelijkertijd de plaats en de snel·
heid met zekerheid bekend zijn. Uit de vergelijkingen volgt wel een waar·
schijnlijkheid maa geen zekerheid.
.
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Dat is de wereld e ons wordt voorgehouden. Er is geen beeld dat een
volledige verk1ari~ van de structuur kan geven en er is geen zekerheid
in de beelden.
Dit zijn cohc1usies waarheen theosofie altijd gewezen heeft. Rupa (vorm)
wi~selt steéds of het kan t<Jt verstarring leiden; de guna's binden ons en
vervormen' de beeláen. Houdt dus niet vast aan de beelden. Wie zich wil
verdiepen en werk 'jk meer wil weten, kan tot een hoger aanzicht komen,
mits daarbij obje viteit en zuiverheid worden betracht. De functie van
het denken is zo diep menselijk en tevens zo goddelijk dat men kan stijgen
boven de voorwerpen der aanschouwing.
Het belangrijkste verband tussen theosofie en wetenschap is niet, dat de
resultaten soms goed overeenstemmen. Het ligt veeleer in de ongeziene
sfeer. De oude wijsheid, die weer openbaar is geworden zal inspiratie
kunnen geven aan degenen, die zich met wetenschappelijk werk bezig
houden, b.v. aan degenen, die bestudeerde verschijnselen wilien verklaren
en een keuze moeten doen. Gezegend is hij, die daarbij beschikt over een
open denkvermogen, d.i. een denkapparaat, dat niet gesluierd wordt door
vooroordelen of verstarringen.
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