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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.

Omdat de verschijnselen op ons gebied de schepping
zijn van het waarnemende ego.
Omdat de verschijnselen op ons gebied de schepping zijn van het waarnemende ego – de
vormgevingen van zijn eigen subjectiviteit – kunnen alle ‘toestanden van de stof die de
verzameling waargenomen objecten vertegenwoordigen’ voor de kinderen van ons gebied
slechts een relatief bestaan hebben, dat zuiver tot de verschijnselen behoort. Zoals de
aanhangers van het moderne idealisme zouden zeggen, heeft de samenwerking van subject
en object het zintuiglijk waarneembare voorwerp of verschijnsel tot gevolg.
Dit leidt echter niet noodzakelijk tot de conclusie dat hetzelfde geldt voor alle andere
gebieden; dat de samenwerking van die twee op de gebieden van hun zevenvoudige
differentiatie een zevenvoudige verzameling van verschijnselen tot gevolg heeft, die
eveneens geen op zichzelf staand bestaan hebben.
Het zijn echter concrete werkelijkheden voor die wezens voor wie ze een deel van hun
ervaring zijn, op dezelfde manier als de rotsen en rivieren om ons heen werkelijkheden zijn
vanuit het standpunt van een natuurkundige, hoewel het voor de metafysicus onwerkelijke
illusies van de zintuigen zijn. Het zou onjuist zijn zoiets te zeggen of zelfs maar te denken.
Vanuit het standpunt van de hoogste metafysica is het gehele Heelal, de goden inbegrepen,
een illusie; maar de illusie van degene die zelf een illusie is, is op ieder gebied van
bewustzijn verschillend.
We hebben evenmin het recht te dogmatiseren over de mogelijke aard van de
waarnemingsvermogens van een ego op bijvoorbeeld het zesde gebied, als om onze
waarnemingen gelijk te stellen aan of als maatstaf te gebruiken voor die van een mier voor
haar soort van bewustzijn. Het zuivere object los van bewustzijn 1 is voor ons onbekend,
zolang we op het gebied van onze driedimensionale wereld leven, omdat we alleen de
mentale toestanden kennen die het in het waarnemende ego opwekt. En zolang de
tegenstelling tussen subject en object voortduurt – namelijk zolang wij over onze vijf
zintuigen beschikken en meer niet, en niet weten hoe we ons alles waarnemende Ego (het
hogere Zelf) van de slavernij van deze zintuigen moeten bevrijden – zolang zal het voor het
1

Kosmische verbeelding, geconcentreerd in een beginsel of upādhi (basis), heeft het bewustzijn van het
individuele ego tot gevolg. De manifestatie ervan varieert met het niveau van de upādhi. Door wat bekend staat als
manas, verschijnt zij bijvoorbeeld als bewustzijn van het denkvermogen; door het fijner gedifferentieerde weefsel
(de zesde toestand van de stof) van buddhi, dat berust op de ervaring van manas – als een stroom van geestelijke
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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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persoonlijke ego onmogelijk zijn de barrière te doorbreken die het scheidt van een kennis
van de dingen op zichzelf (of substantie).
Dat ego, dat voortgaat op een boog van toenemende subjectiviteit, moet de ervaringen van
ieder gebied volledig doormaken. Maar pas wanneer de eenheid is opgegaan in het AL, op
dit of op een ander gebied, en wanneer zowel subject als object verdwijnen in de toestand
van de absolute ontkenning, d.i. nirvanā (ontkenning, ook hier alleen vanuit ons gebied),
wordt die top van alwetendheid beklommen – de kennis van dingen op zichzelf, en komt men
dichter bij de oplossing van het nog ontzagwekkender raadsel, waarvoor zelfs de hoogste
Dhyan-Chohan in stilte en onwetendheid moet buigen – het onuitsprekelijke mysterie van
wat de aanhangers van de Vedanta PARABRAHMAM noemen.

Geheime Leer, Deel I blz.359-360.
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