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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.
Absoluut niets te begrijpen.
(Engelse titel: “Absolutely nothing to understand”.)
Terwijl ze luisteren naar Subhuti zijn verhandeling over de Prajnaparamita, ontstaat er een
verbazingwekkende gedachte in de zuivere geest van de hoogste hemelse wezens:
“De mysterieuze geheimen wat op de subtiele sferen tussen ons zelf wordt gefluisterd
kunnen we met onze hemelse en goddelijke vermogens meteen begrijpen. Maar de openlijke
en directe verhandeling van de nobele Subhuti kunnen we niet begrijpen.
Subhuti, hoorde door de kracht van de Boeddhanatuur deze hemelse geesten denken en met
elkaar overleggen en gaf zijn reacties:
Beste vrienden, je kunt het niet begrijpen, want er is absoluut niets eindigend te begrijpen. Het
ontbreekt u niets aan een verfijnd intellect. Er is simpelweg gewoon niets afgescheiden of
wezenlijk in de Prajnaparamita wat het eindigend verstand kan bevatten, omdat
de Perfecte Wijsheid geen enkele begrijpbare of denkbare leer biedt en geen enkele
omschreven methode van contemplatie hiervoor bezit.
Vertaald uit : “Mother of the Buddhas”. Meditation on the Prajnaparamita Sutra. Lex Hixon. ISBN 0-8356-0689-9 blz.65.

Lees meer over Prajńā-Paramitā in “De Bron van het Occultisme” blz. 53 – 57.
*******

Ware oneindigheid
(Engelse titel : True Infinitude)
Shakra: 0 heilige Subhuti, een onvoorstelbaar grote perfectie straalt als deze Perfectie van
Wijsheid. De uitstraling van de volmaaktheid is grenzeloos, onmetelijk, oneindig.
Subhuti: Uw visie van volmaakte wijsheid is aangebroken, edele koning van het hemelse rijk.
Maar men moet niet vergeten dat de Prajnaparamita gewoon onvoorstelbaar
groot is, grenzeloos, onmetelijk en oneindig, want wat de conventionele geest scheidt en
discrimineert als materiële vormen en bewustzijnstoestanden, zijn binnen Prajnaparamita
de eigen onvoorstelbaarheid, onmetelijkheid en oneindigheid.
Er is geen reden te fixeren op, of een geïsoleerde vorm van grootheid of volmaaktheid van
de Perfectie van Wijsheid te loven en prijzen, omdat elk wezen, gebeurtenis en beleving
allen aspecten zijn van Prajñaparamita’s onbegrensde, onmetelijke oneindige perfectie zijn.
Dhanus 4243

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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Dit is de erkenning wat de grootte van volmaakte wijsheid is. De perfectie van
Prajnaparamita is oneindig, omdat het aantoont dat niemand iets kan isoleren of het
analyseren van de genesis, evolutie of doel van elk subjectieve of objectieve proces. De
perfectie van Prajnaparamita is oneindig omdat het vaststelt dat alle processen inherent
oneindig en daarom ongrijpbaar en ondenkbaar zijn.
Vertaald uit : “Mother of the Buddhas”. Meditation on the Prajnaparamita Sutra. Lex Hixon. ISBN 0-8356-0689-9 blz.68.
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