Theosofie – Noordwest
www.theosofie-noordwest.nl

Theosofie de oude wijsheid-religie.
Citaten en verwijzingen naar de Pāramitā’s
Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Paramita’s) in praktijk brengen is de tweede.
H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 31.

KSHĀNTI
mild geduld dat door niets kan worden verstoord.
H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 45 & http://www.theosofie.net/literatuur.
********

Zorg dat u zeker in uw schoenen staat, kandidaat. Baad uw ziel in het wezen van kshanti1, want
nu nadert u de poort met die naam, de poort van standvastigheid en geduld.
Sluit uw ogen niet en verlies ook dorje2 niet uit het oog; Mara’s pijlen treffen telkens weer de
mens die viraga3 niet heeft bereikt.
Zorg dat u niet bang bent. Door de adem van angst wordt de sleutel Kshānti roestig: de roestige
sleutel weigert.
Hoe meer vooruitgang u boekt, des te vaker zullen uw voeten valkuilen ontmoeten. Het pad dat
verder voert wordt door één vuur verlicht – het licht van dapperheid dat brandt in het hart. Hoe
meer men durft hoe meer men zal verkrijgen. Hoe banger men is des te meer zal dat licht
verbleken – en alleen dat licht kan tot gids dienen. Want zoals de laatste zonnestraal die op de
top van een hoge berg schijnt, eerst vervaagt en dan wordt gevolgd door de zwarte nacht, zo
vergaat het ook het hartenlicht. Wanneer dit dooft zal een donkere en dreigende schaduw vanuit
uw eigen hart op het pad vallen en van schrik zullen uw voeten als aan de grond genageld zijn.
Hoed u, discipel, voor die dodelijke schaduw. Geen licht dat van de geest uitstraalt kan de
duisternis van de lagere ziel verdrijven, tenzij elke zelfzuchtige gedachte daaruit is geweken en de
pelgrim zegt: ‘Ik heb afstand gedaan van dit tijdelijke omhulsel; ik heb de oorzaak vernietigd: de
geworpen schaduwen kunnen als gevolgen niet langer bestaan.’ Want nu heeft de laatste grote
strijd, de beslissende oorlog tussen het hogere en het lagere zelf, plaatsgehad. Zie, het
slagveld zelf wordt nu verzwolgen in de grote oorlog en is niet meer.
Maar als u eenmaal door de poort van Kshānti bent gegaan, is de derde stap gezet. Uw lichaam is
1

Kshānti, ‘geduld’, zie de gegeven opsomming van de gouden sleutels in Stem van de Stilte blz. 45

Dorje is het Sanskriet Vajra, een wapen of instrument in de handen van sommige goden (de Tibetaanse Dragshed,
de deva’s, die de mensen beschermen). Men meent dat deze hetzelfde occulte vermogen bezit om kwade invloeden af
te weren door de lucht te zuiveren, als ozon in de scheikunde. Het is ook een mudra een gebaar en een houding die bij
het mediteren wordt aangenomen. Het is kortom een symbool van macht over onzichtbare kwade invloeden, hetzij als
houding of als talisman. De Bhöns of dugpa’s echter, die zich dit symbool hebben toegeëigend, misbruiken het voor
doeleinden van zwarte magie. Bij de ‘Geelkappen’ of gelugpa’s is het een symbool van macht, evenals het kruis bij de
christenen, terwijl het helemaal niet meer ‘bijgeloof’ inhoudt dan dat. Bij de dugpa’s is het, evenals de omgekeerde
dubbele driehoek, het teken van tovenarij.
2

3
Viraga is het gevoel van volkomen onverschilligheid voor het objectieve heelal, voor genot en leed. ‘Afkeer’ geeft niet
de juiste betekenis ervan weer, maar komt er dichtbij.
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uw slaaf. Bereidt u nu voor op de vierde, de poort van verzoekingen die de innerlijke mens
verstrikken.
Voordat u het doel kunt naderen, voordat uw hand wordt opgeheven om de klink van de vierde
poort op te lichten, moet u alle mentale veranderingen in uw zelf hebben onderzocht en het leger
gedachte-indrukken hebben verslagen die bijna onmerkbaar en onverhoeds, ongevraagd het
stralende heiligdom van de ziel binnensluipen.
Als u niet door deze wilt worden verslagen, moet u uw eigen scheppingen onschadelijk maken, de
kinderen van uw gedachten die ongezien en ongrijpbaar om de mensheid zwermen, het kroost en
de erfgenamen van de mens en zijn aardse uitspattingen. U moet de leegte van het schijnbaar
volle, de volheid van het schijnbaar lege onderzoeken. Onverschrokken aspirant, kijk diep in de
bron van uw eigen hart en geef antwoord. Kent u de vermogens van het zelf, u die uiterlijke
schaduwen waarneemt?
Als u ze niet kent – dan bent u verloren.
H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 51-53 & http://www.theosofie.net/literatuur.
*******

Kshānti, ‘geduld’, uithoudingsvermogen, verdraagzaamheid, is het welwillende inzicht dat de
tekort komingen van anderen niet groter zijn, en misschien minder ernstig, dan die van onszelf.
Grace F.Knoche in Duizend lichten aansteken blz. 156 & http://www.theosofie.net/literatuur.
*******

Hoe moet men lankmoedige verdraagzaamheid (Kshānti) in praktijk brengen?
Als iemand door de rampen van het leven wordt getroffen, moet hij ze niet uit de weg gaan, noch
zich verongelijkt voelen. Terwijl hij door anderen aangedaan kwaad rustig verdraagt, moet hij
geen wrok koesteren. Hij moet niet opgetogen zijn bij voorspoed, lof of aangename
omstandigheden, noch terneergeslagen bij armoede, belediging of tegenspoed. Terwijl hij zijn
gedachten geconcentreerd houdt op de diepe betekenis van de dharma, moet hij onder alle
omstandigheden in zijn denken rust en onpartijdigheid bewaren.
Gottfried de Purucker in de Bron van het Occultisme blz. 52 & http://www.theosofie.net/literatuur.
*******

Wat geduld is.
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Geduld is ( 1 ) geen acht slaan op schade aan jou toegebracht, ( 2 ) het aanvaarden van het lijden
dat zich voordoet in je geest, en ( 3 ) zekerheid hebben wat betreft de leringen en een rotsvast
geloof in hen behouden.
Er zijn drie factoren die hiermee onverenigbaar zijn: ten eerste, vijandigheid, ten tweede,
vijandigheid en verlies van moed, en ten derde, ongeloof en afkeer.
Perfectioneren van geduld betekent dat je gewoon je conditie in een gemoedstoestand moet
brengen waarin je boosheid en dergelijke moeten zijn verdwenen. Het is niet afhankelijk zijn van
alle andere levende wezens om vrij te zijn van ongedisciplineerd gedrag omdat je niet in staat zou
zijn om dit over te brengen, en omdat je, als je je doel wilt bereiken, dit doet door alleen je eigen
geest te disciplineren.
“Engaging in the Bodhisattva Deeds” luidt :
Ongedisciplineerde personen zijn zo grenzeloos als de ruimte;
Je zult ze nooit kunnen overwinnen.
Als u de enige mentale toestand van woede overwint
Is het als een overwinning op al uw vijanden.
Waar zou je genoeg leer kunnen krijgen
om het gehele oppervlak van de aarde te bedekken?
Het dragen van alleen het leer van je sandalen
is alsof je de hele aarde bedekt.
Op dezelfde manier kan ik de uiterlijke dingen niet veranderen,
maar wanneer Ik mijn gemoedstoestand kan veranderen,
waarom zou ik dan iets anders moeten veranderen?
:
Tsong Kha-Pa in Lamrim Chemo (The Great Treatise on the Stage of the Path)
Chapter : The Perfection of Patience 2: 152-153
*******
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