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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.

UPEKSHĀ
De volgende, upeksha of ‘onderscheidingsvermogen’, houdt in het zoeken en vinden van de
juiste toepassingsmethode van de pāramitā’s, en de juiste plaats is na dhyāna.
Gottfried de Purucker in de Bron van het Occultisme blz. 51 & http://www.theosofie.net/literatuur.
*******

Stabilisatie en Inzicht.
Beste vrienden, deze leer van mij is gebaseerd op stabilisatie en inzicht. Maak niet de fout te
denken dat stabilisatie en inzicht verschillend zijn. Stabilisatie en inzicht zijn een entiteit, geen
twee. Stabilisatie is de substantie van inzicht, inzicht is de functie van stabilisatie. Wanneer het
van zich zelf inzicht is, stabilisatie is in inzicht, wanneer van zich zelf stabilisatie is, inzicht is
stabilisatie.
Als u weet wat dit betekent, dan heeft u de balans geleerd tussen inzicht en stabilisatie.
Studenten op de juiste weg, zeggen niet dat er een verschil is dat stabilisatie eerst komt en
vervolgens wordt inzicht voortgebracht of inzicht komt eerst en vervolgens komt stabilisatie tot
stand. Degene die zich hier bezig mee houden hebben een dualistische visie in hun lering.
Als je spreekt over het goede, maar je hebt geen goedheid in je hart, dan is je stabilisatie en
inzicht een ijdel feit je stabilisatie en inzicht zijn niet in balans.
Als u over het goede spreekt met goedheid in het hart, dan is innerlijke gelijk aan het uiterlijke,
dan is stabilisatie en inzicht in balans.
Zelf-verlichting, en de cultivatie hiervan worden niet gevonden in argumenten. Als je argumenteert
welke het belangrijkste is, dan ben je gelijk aan onwetende mensen. Als er niet een einde wordt
gemaakt aan deze instelling , wordt egoïsme verhoogt en komt niet los van de vier
verbeeldingen [ van een zelf , een persoonlijkheid , een wezen , en een leven ] .
Beste vrienden, hoe kan stabilisatie en inzicht het beste worden voorgesteld? Ze zijn als een lamp
en het licht. Als er een lamp is, is er licht, zonder licht, is er duisternis. De lamp is het lichaam van
het licht, het licht de functie van de lamp. Deze twee namen zijn verschillend, maar in wezen zijn
ze in principe een en dezelfde. De effecten van stabilisatie en inzicht zijn precies zo.
The Sutra of Hui-Neng Grand Master of Zen. Blz. 31.
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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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