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Theosofie de oude wijsheid-religie.
De Pāramitā’s
Leven voor de mensheid is de eerste stap. De zes verheven deugden (Pāramitā's) in de praktijk brengen is de tweede.
Stem van de stilte blz. 31.

ADHISHTHĀNA
Van deze drie staat adhishthana, ‘onverzettelijke moed’, niet alleen gevaren of moeilijkheden te
wachten maar, indien verlicht door de intuïtie of Prajńā, ‘komt ze deze te boven’ en ‘gaat verder’.
Haar natuurlijke plaats is na virya of ‘geestkracht’
Gottfried de Purucker. de Bron van het Occultisme blz. 51 & http://www.theosofie.net/literatuur.
*******

Het ontwikkelen van het vermogen van standvastigheid.
Het ontwikkelen van het vermogen van standvastigheid, betekent dat je met volledige inzet en
zonder ommekeer elke ding in vreugdevolle volharding uitvoert. Ten eerste, probeer niet alles te
doen, onderzoek de situatie. Als je ziet dat je het kan doen begin er dan mee, terwijl als je het ziet
dat je het niet kan begin er niet aan. In de eerste plaats begin niet met dingen om het dan na een
poosje aan de kant te schuiven. De reden is dat je een gewoonte ontwikkeld om dingen
halverwege dingen op te geven wat je zelf hebt voorgenomen om te doen.
Doordat je karakter hier door wordt gevormd zul je dan in andere levens dan dit, het
voorgenomen besluit gaan afwijzen. Derhalve zal deze “zonde “1 toenemen in dat leven en in
latere levens, en door het lijden zal het effect van de “zonde” toenemen.
Bovendien zul je geen andere deugden meer kunnen bereiken omdat je denken gericht is op het
uitvoeren van het eerder genomen besluit; een inferieur resultaat zal er ontstaan omdat je hebt
afgewend van het eerder genomen besluit.
En je eerder genomen besluit zal zelfs zal niet geheel worden vervuld omdat je het niet volledig
hebt uitgevoerd. Kortom, het beloven van jezelf om iets te doen, maar het onvoltooid afbreken is
een belemmering om andere projecten te verwezenlijken, je karakter destabiliseert en heeft ook
effect voor de andere geloften die je hebt genomen.

Karma is een woord met veel betekenissen en heeft voor bijna elk van zijn aspecten een speciale term. Het betekent,
als synoniem van zonde, het verrichten van de een of andere handeling tot het verkrijgen van een object van werelds,
en dus zelfzuchtig verlangen, dat voor iemand anders wel schadelijk moet zijn. Karma is actie, de oorzaak; en karma is
ook ‘de wet van de ethische veroorzaking’; het gevolg van een zelfzuchtig verrichte daad, terwijl de grote wet van
harmonie op altruïsme berust. De Geheime Leer 2: 341 voetnoot
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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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In deze geest “Engaging in the Bodhisattva Deeds” bevestigd:
Eerst onderzoek ik de benodigde inspanning
Dan besluit ik het te doen of niet te doen.
Indien het onmogelijk is, is het beste om het niet te ondernemen,
Maar eenmaal begonnen, zal ik er niet op terugkeren.
Anders zal mijn karakter worden geconditioneerd (door het beginnen en vervolgens afbreken) in
andere levens
Mijn zonden en lijden zal toenemen.
Ook andere acties en hun resultaten
Zullen pover en onvervuld zijn.
Tsong Kha-Pa in Lamrim Chenmo (The Great Treatise on the Stage of the Path)
Chapter : The Perfection of Joyous 2: 196 -197
*******
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