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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 oorsprong van dualiteit ligt in ons denken.
Parabrahm (de ene Werkelijkheid, het Absolute) is het gebied van het absolute bewustzijn,
dat is die essentie die geen enkel verband heeft met het voorwaardelijke bestaan en waarvan
het bewuste bestaan een voorwaardelijk symbool is.
Maar zodra wij in gedachten afstappen van deze (voor ons) absolute ontkenning, treedt er
Tweevoudigheid (dualiteit) op in de tegenstelling van geest (of bewustzijn) en stof, subject en
object.
Geest (of bewustzijn) en stof moeten echter niet als onafhankelijke werkelijkheden worden
beschouwd, maar als de twee facetten of aspecten van het Absolute (Parabrahm), die de
basis vormen van het voorwaardelijke Zijn, hetzij subjectief of objectief.
Als wij deze metafysische triade beschouwen als de wortel waaruit alle manifestatie
voortkomt, speelt de ‘grote adem’ de rol van vóórkosmische verbeeldingskracht. Deze is de
ƒons et origo van de kracht en van ieder individueel bewustzijn en verschaft de leidende
intelligentie in het omvangrijke kosmische evolutieplan.
Anderzijds is vóórkosmische wortel-substantie (Mulaprakriti) dat aspect van het Absolute, dat
aan al de objectieve gebieden van de Natuur ten grondslag ligt.
Evenals vóórkosmische verbeeldingskracht de wortel is van ieder individueel bewustzijn, is
vóórkosmische substantie de grondslag van de materie in de verschillende graden van haar
differentiatie.
Het zal dus duidelijk zijn dat de tegenstelling tussen deze twee aspecten van het Absolute
essentieel is voor het bestaan van het ‘gemanifesteerde Heelal’. Zonder kosmische
substantie zou de kosmische verbeeldingskracht zich niet kunnen manifesteren als individueel
bewustzijn, omdat bewustzijn alleen door middel van een materieel voertuig te voorschijn komt
als ‘ik ben ik’. Er is immers een stoffelijke grondslag nodig om een straal van
het universele denkvermogen in een bepaald stadium van ingewikkeldheid ergens op te
richten. Evenzo zou kosmische substantie zonder kosmische verbeeldingskracht een lege
abstractie blijven en er zou geen bewustzijn uit voortkomen.
Het ‘gemanifesteerde Heelal’ is dus doordrongen van dualiteit en deze is als het ware de
essentie van zijn EX-istentie als ‘manifestatie’. Maar evenals de tegenovergestelde polen van
subject en object, geest en stof, alleen maar aspecten zijn van de Ene Eenheid waarin ze tot
synthese zijn gebracht, zo is er ook in het gemanifesteerde Heelal ‘dat’ wat geest aan stof, en
subject aan object verbindt.
Geheime Leer 1: 44-45
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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.

