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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.
De noodlottige dualiteit.
Zo leert men de innerlijke en uiterlijke rijken van de natuur kennen door de enige betrouwbare
toetssteen in het leven van de mens – het bewustzijn van het individu. Het innerlijke
bewustzijn komt zonder belemmerende bijkomstigheden rechtstreeks in contact met het hart
van het heelal; en de oprechte aspirant wordt zich dan bewust van de waarheid omdat hij zich
vereenzelvigt met de innerlijke werkingen van het heelal.
Er bestaat geen andere methode om met de innerlijke werelden in aanraking te komen en deze
te gaan begrijpen dan door het eigen bewustzijn in substantie daarmee één te maken; een van
de eerste lessen die de aspirant wordt geleerd is dat de enige manier om een wezen of ding
werkelijk te begrijpen is, dat wezen of ding althans tijdelijk te worden.
In deze eenvoudige bewering zit veel meer dan oppervlakkig lijkt, want alle riten en functies van
de werkelijke inwijding zijn daarop gebaseerd. Het is niet mogelijk dat iemand liefde begrijpt of
sympathie voelt als zijn eigen wezen niet tijdelijk liefde of sympathie per se wordt.
Enkel afstandelijk zulke functies van de menselijke constitutie bestuderen, creëert onmiddellijk
de noodlottige dualiteit van waarnemer en het waar genomen, van subject en object, en werpt zo
een hinderpaal op door deze te onderscheiden.
Alleen door lief te hebben kan men liefde begrijpen. Alleen door te sympathiseren begrijpt en
doorgrondt men sympathie; anders wordt er slechts gepraat en gespeculeerd over wat liefde
en sympathie op zichzelf zijn.
De Esoterische Traditie blz. 57.
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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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" Werken in het belang van de mensheid is de eerste stap " H.P. Blavatsky
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