ВСЕСВІТ – СВІДОМИЙ ЖИВИЙ ЦІЛІСНИЙ ОРГАНІЗМ
Герман С. Вермюлен
Нідерланди
Член Теософського товариства Point Loma Blavatskyhouse (TSPL) у Гаазі з 1973 року,
де він займає посаду лідера з 1985 року. Герман є директором дочірнього Міжнародного
навчального центру для незалежного пошуку істини (ISIS) та головним редактором
періодичного видання «Люцифер» (Світлоносій), проводить курси, читає лекції та
організовує національні та міжнародні щорічні симпозіуми, які спрямовані на практичне
використання теософії в повсякденному житті. Його інтерес до Теософії обумовлений
поєднанням факторів – вивчення буддизму (головним чином буддизму Махаяни) та
пацифістською діяльністю.
Має досвід роботи в галузі електронної техніки, вимірювальної техніки та
машинобудування. Протягом більш ніж 43 років своєї професійної кар'єри працював в
Європейському космічному агентстві (ESA) в Європейському центрі космічних досліджень і
технологій (ESTEC), розташованому в Noordwijk, Нідерланди.

Постійно розглядайте Всесвіт як один живий організм
Маркус Ауреліус. «Медитації»

Мотивація
У науковому світі існує велике протистояння що до того, що таке
свідомість і матерія; це розглядається як дві різні речі. Цей погляд не
робить зрозумілим сутності Всесвіту та його взаємозв'язку зі
свідомими істотами.
Якщо ми підходимо до погляду на те, що таке свідомість і
матерія, з більш широкої перспективи, це допомагає вирішити багато
питань.
Якщо ми можемо побудувати більшу універсальну картину,
засновану на невеликій кількості універсальних принципів, і
продемонструвати, як працюють ці принципи, ми можемо вирішити
переважну кількість суттєвих проблем в суспільстві, включаючи
великі питання «що таке буття і Всесвіт», «яке наше відношення до
Всесвіту і до інших істот у Всесвіті».
Цьому сприяють фундаментальні наукові дослідження.
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Постановка проблеми
Причина, чому на ці важливі питання так важко відповісти,
полягає в тому, що ми думаємо про Всесвіт занадто антропоморфним
способом (ми наділяємо Всесвіт рисами, які ми, люди, знаємо на
нашому рівні свідомості, навіть людськими рисами).
Ми намагаємося інтерпретувати всі наші спостереження на
основі нашого особистого досвіду і думок.
Практично неможливо зрозуміти Всесвіт більш фундаментально
з цього дуже обмеженого погляду. Ми бачимо такий погляд в усьому
суспільстві. Можна бачити іноді агресивне небажання виходити за
межі відомого і прийти до більш широкого і глибокого мислення.
Таке ставлення спостерігається не тільки в науковому світі, але
насправді скрізь у суспільстві.
Підхід
Щоб подолати це антропоморфне бачення, давайте шукати
більше мудрості. В діалозі «Держава» Платон описує «міф про
печеру» як неймовірний натяк, як подолати це бачення.
Щоб зрозуміти, що таке життя, що таке свідомість, ми повинні
використовувати більш фундаментальний підхід. Ми повинні шукати
загальний, первинний погляд, універсальне знання, для принципів,
які можуть бути застосовані до всього всесвіту з його великою
кількістю різних явищ, які ми бачимо.
Ці знання можна знайти у багатьох давніх традиціях. Вивчаючи
ці традиції, можна прийти до висновку, що всі вони в своїй суті
говорять нам одні й ті ж істини. Вони всі гілки з одного коріння. Це
спільне джерело відоме сьогодні як «Теософія», буквально
божественна мудрість або мудрість тих істот у Всесвіті, які переросли
людський рівень свідомості.
Саме ця Універсальна Мудрість допоможе нам відкрити і
зрозуміти Всесвіт у його більш глибоких сферах. Ця мудрість
включає три фундаментальні принципи або гіпотези, описані О.П.
Блаватською у своїй книзі «Таємна доктрина». І з цих трьох
випливають сім великих універсальних законів або процесів, відомих
як Перлин Мудрості.
Ми повинні почати цей пошук повністю переконаними у нашій
здатності знайти цю Універсальну Мудрість, тому що, як невід’ємна
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частина Всесвіту за визначенням, ми повинні мати цю мудрість в
собі. Ми повинні пробудити те, що спить в нас.
Я можу запропонувати з моєї більш ніж сорокарічної наукової
діяльності багато яскравих прикладів вчених, які сміливо «мислили,
виходячи за межі».
Висновки
Три фундаментальні положення і сім Перлин Мудрості
допоможуть зрозуміти всі факти, знайдені сучасними науковими
дослідами та дослідженнями.
Наступним кроком є порівняння результатів цих досліджень,
знайдених як у малих, так і у великих дисциплінах:
•
Всесвіт – живий організм
•
Все живе не має мертвої матерії
•
Все нерозривно взаємопов'язано
•
Кожне буття є рівноцінним, тому що кожна істота має
всі нескінченні можливості Всесвіту, або активного, або
сплячого, всередині себе.
З цієї набагато більш універсальної точки зору світ знайде
рішення для проблем, які будуть справедливими для внутрішнього
життя людини, планети, Всесвіту, а отже, ефективні, довговічні й
стійкі.
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