Theosofie – Noordwest
www.theosofie-noordwest.nl

Theosofie de oude wijsheid-religie.
Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Pāramitā’s) in praktijk brengen is de tweede.
H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 31.

Beëindiging van de Dualiteit is noodzakelijk.
De leer van verlichting *
Door de theosofische leringen worden we steeds meer vertrouwd met esoterische kant van verschillende
culturen en volkeren. Verschillende namen en symbolen leiden meestal eerst tot verwarring. Gaandeweg
beginnen we te beseffen dat elk van deze lering een essentiële lering ten grondslag ligt, namelijk de lering
van de verlichting. Alle andere leringen zijn als het ware hulpmiddelen om tot de kern van deze ene lering
te komen. Als we eenmaal de lering van de verlichting, de eenwording met onze innerlijke god, de lering
van ātmavidyā, hebben begrepen dan verbleken alle andere leringen die we tot nu enthousiast hebben
gevolgd.
De kern lering hiervan is het beëdigen van het dualisme, de differentiatie, de paren van
tegenstellingen die het heelal vormen, vrouwelijk en mannelijk en onder en boven enz.
Zolang de mens in een bewustzijn staat verkeerd waarin een subject en object bestaat, blijft het dualisme
in stand in het bewustzijn van dat wezen - het dualisme dat wordt voort gebracht door het lagere ego.
Deze illusie, māyā, blijft voortduren zolang het wezen geen referentie punt heeft. Het referentie punt is hier het
hogere zelf. Als de mens daar bewust van wordt en beseft dat hij het hogere zelf is en zijn lagere beginselen
haar sluiers, dan verdwijnt deze illusie en weet het dat subject en object hetzelfde zijn, dat beide een
weerspiegeling zijn van het ENE. Zolang de mens zijn bewustzijn concentreert in een van zijn lagere
beginselen, een van zijn sluiers, zal hij niet tot dit inzicht kunnen komen.
Meester K.H schrijft aan A.O. Hume1 , Parabrahm plus Maya is Iswar.(Isvara), de eerste manifestatie in het
Universum - en kan daarom beschouwd worden als het eerste māyā in het universum. Dit van het standpunt
van uit de differentiatie bezien, het beeld wat de mens gewoonlijk hanteert.
Want dit ENE, de goddelijke gedachte “kan niet worden omschreven en haar betekenis kan niet worden
verklaard, behalve door de talloze manifestaties van de kosmische substantie 2. Alles door de dualistische
menselijke geest geïnterpreteerd zal tot illusie leiden
Om bewust te kunnen worden dat we zelf het hogere zelf zijn moet het dualisme worden beëindigd, want er
bestaat geen subject en object, alleen mensen noemen het zo.
Zoals HPB zegt: “Het denken is de grote vernietiger van de werkelijkheid. Laat de discipel de
vernietiger vernietigen 3
Ieder mens is een god, een Boeddha. Iemand die dit niet begrijpt noemt dit arrogant, iemand die het wel
begrijpt noemt dit bescheiden, want dat is de eigenschap van een god. Iemand die hier onwetend van is, is
een gewoon mens, iemand die er bewust van is, is een Boeddha, een christos en zal zo ook handelen.
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De essentie van alles is onbegrensde liefde, harmonie, wijsheid en onbeperkt bewustzijn:
dat is de kern van ieder individueel wezen. "de Bron van het Occultisme" blz. 96-97.
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Hij is dan een Tathāgata geworden, iemand die de voetstappen van een voorganger volgt en de stroom is
overgestoken. De stroom die de scheiding vormt tussen het dualistische leven, het steeds weer karma
veroorzakende leven in samsāra, de homogene staat van een zelfbewuste godheid.
Dit wordt de lering van verlichting genoemd, maar dat zijn ook menselijke interpretaties, want
verlichting en onwetendheid zijn beiden aspecten van het ENE.
Eens zei de Boeddha tegen Subhuti, een trouwe discipel:4
“En al zijn er onnoemelijk en ontelbaar onwetende verlicht en bevrijd, in werkelijkheid is er niemand bevrijd.
Waarom? Omdat geen enkele Bodhisattva die een echte Bodhisattva is ooit het concept zal aanvaarden
van een zelf, een wezen, een persoon of een levende ziel. Dus er zijn geen bewuste wezens te bevrijden en
geen zelf die een perfecte wijsheid kan verkrijgen.”

*Gepubliceerd in Impuls juni 2009
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