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Laten we de regels leren waarmee het Leger van de 
Stem binnen de sluiers van maya werkt.  

Laat dan die stem niet meer gehoord worden en laat de 
groep zich voorwaarts bewegen binnen de Klank. 
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ARCANE SCHOOL CONFERENTIE 

Aula Cycle d’orientation de CAYLA* 
Chemin William Lescaze 8, 1203 Genève  

 

*) De “Cycle d’Orientation” is niet betrokken bij de organisatie van dit evenement 

 

Zaadgedachte 2018: Laten we de regels leren waarmee het Leger van de Stem bin-
nen de sluiers van maya werkt. Laat dan die stem niet meer gehoord worden en 

laat de groep zich voorwaarts bewegen binnen de Klank. 

 

PROGRAMMA 
Zaterdag 19 mei 2018 

OCHTENDBIJEENKOMST, VOOR STUDENTEN VAN DE ARCANE SCHOOL 

 

10h00  Meditatie   Uitsluitend voor Wevers in het Licht 

 

10h45  Opening van de conferentie (voor alle studenten van de Arcane School) – in het Engels 

 
    Voordracht Arcane School Genève – in het Frans 

 
    Meditatie – in het Frans 

 

12h00  Einde van de ochtend 
 
 

MIDDAGBIJEENKOMST: STUDENTEN EN VRIENDEN VAN HARTE WELKOM 
 

LATEN WE DE REGELS LEREN WAARMEE HET LEGER VAN DE STEM 
 BINNEN DE SLUIERS VAN MAYA WERKT 

 
 

13h30  Introductie – in het Frans  

Mantram – Will – in het Italiaans  
 

Het onbekende benaderen: wat kunnen we echt over devas zeggen? – Peter Peuler in het Frans 

 

Naam en vorm zijn synonieme termen en bevatten het geheim manifestatie – Regine Laaser in het Duits 
 

Visualisatie – het Kruis – in het Frans  
 

De relatie tussen het Leger van de Stem en de KLANK bepalen de evolutie – Daniela Ballardini in het Italiaans 
 

Groepsmeditatie– in het Spaans 

 
 

14h55 PAUZE  
 
15h25  Een Esoterische Catechismus – in het Frans 
 
 

   
De Wet van Trilling: Geluid en de esoterische betekenis van woorden – Julio Ferreras in het Spaans  

   
   Discussie in kleine groepen 

 
  Groepsmeditatie – in het Duits 
17h30 Eind van de dag   
 

Alle sprekers zijn studenten van de Arcane School 
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ARCANE SCHOOL CONFERENTIE 

Aula Cycle d’orientation de CAYLA* 
Chemin William Lescaze 8, 1203 Genève  

 

*) De “Cycle d’Orientation” is niet betrokken bij de organisatie van dit evenement 

 

Zaadgedachte 2018: Laten we de regels leren waarmee het Leger van de Stem bin-
nen de sluiers van maya werkt. Laat dan die stem niet meer gehoord worden en 

laat de groep zich voorwaarts bewegen binnen de Klank. 

 

 
PROGRAMMA 

Zondag 20 mei 2018 
 

 

10h00 – 12h00   OCHTEND GERESERVEERD VOOR SECRETARISSEN, SECRETARISSEN IN OPLEIDING 
   Uitsluitend op uitnodiging per brief  

(Plaats: Aula Cycle d’orientation de CAYLA, Chemin William Lescaze 8, 1203 
Genève) 
 

 
 

MIDDAGBIJEENKOMST: STUDENTEN EN VRIENDEN VAN HARTE WELKOM 
 

LAAT DAN DIE STEM NIET MEER GEHOORD WORDEN  
EN LAAT DE GROEP ZICH VOORWAARTS BEWEGEN BINNEN DE KLANK 

 
 

 

13h30  Introductie – in het Frans  
 

Mantram - Eenwording – in het Spaans  
 

Van kleur en toon: van de noot tot het volle akkoord – Barbara Valocore in het Engels  

 

Laat de groep alle scheuren in de sluiers van maya verwijden ten einde het licht toe te laten – Ber-
nard Schnoering in het Frans 
  

Visualisatie – het Pad – in het Frans  
 

De wet van broederschap en de etherische krachtslijnen – Janna van Baalen  in het Nederlands 

 
Groepsmeditatie – in het Italiaans 

 
 

 
 
 

14h45    PAUZE 
 
 

 15h10 Mantram - Gayatri – in het Duits  
 

De “intentie van de massa” opwekken met Hiërarchische ideeën als dienst van moderne discipe-
len – Sergei Arutiunov in het Russisch   
 

 Discussie in kleine groepen  

 

 Groepsmeditatie – in het Engels 
 
17h00  Sluiting en Eind van de Conferentie 
 
 

Voor meer informatie schrijf naar: Arcane School – Rue du Stand 40, Case Postale 5323 
1211 Genève 11 – Zwitserland. Tel. +41 22 734 1252 geneva@lucistrust.org  www.lucistrust.org  

mailto:geneva@lucistrust.org
http://www.lucistrust.org/
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Meditatie: Laat het licht binnenstromen 

I. Samensmelten van de Groep 
 

We bevestigen het feit van groepsfusie en integratie binnen het hartcentrum van de Nieuwe Groep van Wereld-
dienaren die als bemiddelaar optreedt tussen de Hiërarchie en de mensheid: 

Ik ben een met mijn groepsbroeders en alles wat ik heb is van hen. 
Moge de liefde die in mijn ziel is naar hen uitstromen. 
Moge de kracht die in mij is hen opheffen en helpen. 

Mogen de gedachten die mijn ziel schept hen bereiken en bemoedigen. 

 

II. Eenlijnigheid 

We projecteren een lijn van lichtende energie naar de Geestelijke Hiërarchie van de planeet, het planetaire hart, 
de grote Ashram van Sanat Kumara en naar de Christus in het hart van de Hiërarchie. Trek vervolgens de lijn 
van licht door naar Shamballa, het Centrum waar Gods wil gekend wordt. 

Sta dan als groep binnen de omtrek van de Grote Ashram - de Hiërarchie - en wordt zodoende ontvankelijk 
voor de beschikbare extra-planetaire energieën. 
 

III. Hogere Tussenperiode 

 
Houdt het bespiegelende denkvermogen open voor de extra-planetaire energieën die instromen vanuit Sham-
balla en uitgestraald worden door de Hiërarchie. Visualiseer, gebruik makend van de scheppende verbeel-
dingskracht, de drie planetaire centra - Shamballa, Hiërarchie en de Mensheid - die geleidelijk in eenlijnigheid 
en in wisselwerking komen. 

IV. Meditatie 

Overdenk de zaadgedachte: 

 Laten we de regels leren waarmee het Leger van de Stem binnen de sluiers van maya werkt.  
Laat dan die stem niet meer gehoord worden en laat de groep zich voorwaarts bewegen binnen de Klank. 

V. Instroming 

Visualiseer, gebruik makend van de scheppende verbeelding, de energieën van Licht, Liefde en Wil-ten-goede, 
die zich uitstorten door de planeet en op Aarde verankerd worden in daartoe voorbereide centra op het stoffe-
lijk gebied, waar doorheen het Plan zich kan manifesteren. (Gebruik hiervoor de zesvoudige progressie van 
goddelijke Liefde als volgorde voor de neerslag van energie: Shamballa / de Hiërarchie / de Christus / de 
Nieuwe Groep van Werelddienaren / mannen en vrouwen van Goede Wil overal ter wereld / de verdeelcentra 
op het stoffelijk gebied). 

VI. Lagere Tussenperiode 
 

Richt als groep opnieuw het bewustzijn tot binnen de omtrek van de grote Ashram. Laat gezamenlijk de beves-
tiging weerklinken: 

In het Centrum van alle liefde sta ik. 
Vanuit dat Centrum zal ik, de ziel, naar buiten treden. 

Vanuit dat Centrum zal ik, die dien, werken. 

Moge de Liefde van het goddelijk Zelf zich uitstorten,  
in mijn hart, door mijn groep en door de gehele wereld. 

Visualiseer, overeenkomstig uw begrip en uw aanvaarde verantwoordelijkheid, het werk dat onmiddellijk ge-
daan zou moeten worden in het vestigen van het "Pad van Licht" voor de komst van de Christus. 
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VII. Verspreiding 

Visualiseer, terwijl de Grote Aanroep weerklinkt, het uitstorten van Licht, Liefde en Macht vanuit de Geestelijke 
Hiërarchie, door de vijf planetaire centra - Londen, Darjeeling, New York, Genève en Tokio - waardoor het be-
wustzijn van de gehele mensheid verlicht kan worden: 
 

Vanuit het punt van Licht in het denken van God  
Strome Licht in het denken van de mensen.  

Dat Licht op Aarde nederdale. 
 

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God  
Strome liefde in de harten van de mensen.  
Moge Christus tot de Aarde wederkeren. 

 
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt 

Richte doel de kleine wil der mensen, 
Het doel dat de Meesters kennen en dienen. 

 
Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen  

Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht 
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft. 

 
Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op Aarde herstellen. 

 

OM   OM   OM 
*     *         * 
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ZATERDAG 19 MEI   

Voormiddag 
 

INTRODUCTIE ARCANE SCHOOL CONFERENTIE IN GENEVA 2018 
Christine Morgan 

vertaald uit het Engels 

Welkom bij de conferentie van Genève. Het is altijd fijn om elk jaar bij elkaar te komen en deze kans te 
krijgen om samen te mediteren en na te denken over de sleutelgedachte en enkele van de belangrijke 
thema's van deze tijd. Dit weekend hebben we al onze Trustees aanwezig, het zijn Laurence Newey en 
Derek Fraser (uit Londen), Steve Nation en Barbara Valocore (uit New York), en Peter Peuler (uit 
Frankrijk) en natuurlijk Mintze van der Velde, de Directeur van het centrum van Genève. Diana Arca-
che, een Trustee van het centrum in Londen die helemaal vanuit Zuid-Afrika is gekomen, is ook hier. 
Vorig jaar bezochten we in februari Madrid om een ontmoeting te houden met enkele van onze Spaan-
se studenten, evenals een openbare bijeenkomst. Het was een prachtige gelegenheid voor ons en werd 
ook zeer gewaardeerd door de studenten die om financiële en andere redenen niet altijd naar Genève 
kunnen komen. Dit jaar zorgt het centrum van Genève ervoor dat alle sessies op video worden opge-
nomen – en zo snel mogelijk op onze website beschikbaar zullen zijn. Vanwege technische beperkin-
gen van de locatie kunnen we helaas geen live-streaming leveren. Toch is het goed om elkaar persoon-
lijk te ontmoeten wanneer mogelijk en later dit jaar in september zullen we naar Italië reizen om in 
september bijeenkomsten te houden in Milaan en Rome. Meer details over dit bezoek zullen binnen-
kort worden verspreid. 
Er is veel werk verzet door de verschillende afdelingen van de School bij het updaten van studie stel-
len en school documentatie en het voorbereiden van elektronische stellen die gereed zijn om in AS-
MIS, de online school, ingevoerd te worden. Dit jaar wordt een verbeterde versie van de online school 
getest en kunnen we vooruitgang boeken in Genève, geleidelijk en per afdeling, met de mogelijkheid 
om studie stellen en complete meditatierapporten online te bekijken en te bewerken – met een eigen 
web-pagina waar je toegang kunt hebben tot oud en huidig werk en stellen. 
Ten slotte weet u misschien dat het kantoor in New York onlangs is verhuisd en dat de Trustees de 
beslissing hebben genomen om een kantoor te kopen om de uit de pan vliegende huren in die stad te 
vermijden. We zijn blij om te kunnen mededelen dat de aankoop rond is en we hebben een prachtig 
kantoor in het UN Plaza met uitzicht op de beeldentuin van de VN. Een inspirerende plek om te zijn. 

Maar laten we nu terugkeren naar de conferentie beginnend met de Bevestiging van de Discipel: 

 
  DE BEVESTIGING VAN DE DISCIPEL 

Ik ben een punt van licht binnen een groter Licht. 
Ik ben een beek van liefde,  

brengende energie binnen de stroom van de Liefde Gods. 
Ik ben een vonk van opofferend vuur,  

dat zijn brandpunt vindt in de vurige Wil van God. 
En aldus sta ik. 

 

Ik ben een weg waardoor mensen kunnen slagen. 
Ik ben een bron van kracht, die hen doet staan. 

Ik ben een straal van licht, die schijnt op hun weg. 
En aldus sta ik. 

 

En aldus staande wend ik mij om, 
En ga deze weg, de weg der mensen, 

En ken de wegen Gods, 
En aldus sta ik. 

OM 
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RADIOACTIVITEIT – DE BESTEMMING VAN ALLE VORMEN 
Christine Morgan 

vertaald uit het Engels 

Ik zou graag met jullie enkele gedachten delen over het Plan en de bestemming van alle vormen gezien van-
uit het standpunt van de radioactiviteit. We lezen dat we in de wetenschappelijke uitdrukking 'radioactiviteit', de 
oosterse opvatting hebben van Vishnu Brahma, of de Stralen van Licht die door de stof trillen1. Het woord ‘radio’ 
zelf is afgeleid van het Latijn radius, wat een spaak van een wiel of een straal van licht betekent. We kunnen ons 
een wereld van vurig licht inbeelden die krachtig draait en in zichzelf op een meerdimensionale manier rond-
wentelt; vlammende stralen van licht die uit het centrum naar buiten schieten. Het licht heeft een vurige aard 
want licht is ten slotte een gevolg van vuur. En dit komt overeen met de beknopte omschrijving van de Tibetaan 
over ‘radioactief’ als “een uitstralend punt van vuur”. 

‘Een uitstralend punt van vuur’ kan voorgesteld worden als een atoom in het proces van transfiguratie, of 
ook nog als een aantal andere dingen, maar voor het doel van deze lezing, is het hier van belang om het te be-
schouwen in termen van de chakra’s. Wanneer een persoon zich naar het geestelijk leven wendt veranderen 
deze chakra’s of energiecentra van gedaante; ze beginnen zich te ontvouwen en worden getransformeerd in 
stralende kernen van licht. Hun draaibeweging wordt meerdimensionaal, en overbruggen de innerlijke en de 
uiterlijke gebieden. In dit stadium kunnen we de centra zien als oogsters van materie. Ik vind de analogie leuk 
met de draaiende wieken van een maaidorser ook al betwijfel ik of dit ooit eerder in een esoterische voordracht 
gebruikt is! Net zoals de draaiende wieken van de maaidorser met de graangewassen werken kunnen we ons 
de omwentelende chakra’s voorstellen materie in zich op te nemen, en deze maaien, dorsen en wannen. De 
kern van ieder atoom van de materie wordt gestimuleerd en bevrijd om inwaarts te gaan om haar hoger cen-
trum te vinden, terwijl de elektronische levens die de buitenschillen vormen in de wereld uitstromen als uit-
stralend, magnetisch licht. 

Ik moet toegeven dat dit soort analogie die ik voor de geest roep eerder komisch lijkt, maar de Tibetaan zei 
ons dikwijls om “licht in het zadel te zitten”, en dus het verwijzen naar de oogster is waarschijnlijk wel ok; met 
het nodige intelligente onderscheid en in een juiste besturing van de energie zit de analogie er niet zo ver naast 
als het lijkt. Esoterische voordrachten lenen zich niet vaak tot een vorm van inbeelding die het concrete denken 
kan snappen omdat ze bedoeld zijn om het abstracte denken te stimuleren – dat gebied van de goddelijke mani-
festatie dat voor de mensheid de volgende stap voorwaarts naar de grotere werkelijkheid is. Het sleutelwoord 
van dit jaar gaat echter over “het leger van de stem”, die leden van het deva-rijk die uit de materie vormen 
bouwen, en zo is het een gelegenheid om de Tijdloze Wijsheid vanuit een meer op de materie gericht perspec-
tief te benaderen. We moeten ons herinneren dat materie zowel goddelijk als geestelijk is, en in haar verloste 
toestand vormt ze een integraal deel van het goddelijk Plan. 

Het sleutelwoord biedt ons daardoor de gelegenheid de materie op een nieuwe manier in te beelden. En dit 
kan bijdragen om de etherische visie te ontplooien wat voor de mensheid een van de meest onmiddellijke ont-
wikkelingen aan de horizon is. We kunnen ons inbeelden hoe verschillend ons concept van het Plan met de 
etherische visie zal zijn, een landschap zien van instromende energieën, licht en kleur en, voor hen bij wie het 
innerlijk horen tegelijk ontwikkelt, vergezeld van geluid en tonale kwaliteiten. Wanneer we beperkt zijn tot de 
fysieke zintuigen die elk in hokjes en van elkaar afgezonderd zijn, nemen we onvolledig waar en zonder synthe-
se, meer zoals beschreven in het satirisch boek Flatland (Platte land). Het vertelt het verhaal van een tweedi-
mensionale wereld vol van geometrische figuren. Op een dag bezoekt een driedimensionaal voorwerp – een bol 
– een van de inwoners van Flatland die zijn ruimtelijke bezoeker enkel kan bevatten als een cirkel. Wanneer de 
bezoekende bol door Flatland (een land dat je kunt voorstellen als een blad papier) op en neer gaat kan er en-
kel een groter wordende en kleiner wordende cirkel gezien worden.  

Dit is een nuttige analogie om over na te denken want de bol is in feite de ware aard van alle vormen. Zelfs 
met ons driedimensionaal zicht kunnen we ironisch genoeg niet deze sferische aard van het vormleven zien. 
Dichte fysieke vormen zijn een illusie teweeggebracht door de reactie van het oog op de krachten van maya. 
Etherische visie, of de macht om de energiesubstantie te zien, is voor het menselijk wezen het ware zien. Een 
oud manuscript in de archieven van de Meesters biedt ons enig inzicht op waarom we niet in staat zijn om mo-
menteel de ware sferische vormen te zien. Het is de moeite waard om er over na te denken. Er staat het volgen-
de te lezen: 

Het zien van de hogere bol ligt verborgen in het lot van de vierde vorm van substantie. Het oog kijkt be-
nedenwaarts en ziedaar, het atoom verdwijnt uit het gezicht. Het oog kijkt naar opzij en de dimensies smel-
ten samen en weer verdwijnt het atoom.  

Het kijkt naar buiten maar ziet het atoom buiten alle verhouding. Wanneer het oog de neerwaartse visie 
negeert en alles ziet van binnen uit naar buiten, zullen de bollen weer gezien worden.2 
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Dit geeft ons een verdere indicatie dat de ingewijde, bewust van de energieën die hij nodig heeft om te ge-
bruiken, “van binnen uit de cirkel” werkt en dit is de cirkel of het gebied van maya. De aspirant moet echter 
verder werken “vanaf de buitenzijde naar binnen en moet pogen zijn leven te leiden van boven naar beneden, wil-
len de lagere krachten door hem worden beheerst en niet hem beheersen”. 

De ethers van het fysiek gebied worden tijdens de drie Geestelijke Feesten en de conferenties van deze 
school met energie geladen. En terwijl slechts weinigen tot nu toe de ware etherische visie hebben ontwikkeld, 
zijn er toch velen die zich bewust zijn van de aanwezigheid van de zich ontvouwende ethers en van de vermo-
gens die ze met zich meebrengen. Deze hogere tussenperiode van het geestelijk jaar kan een proeftijd zijn om-
dat er een aanzienlijke druk en spanning op het fysieke lichaam kan zijn, en het is niet ongewoon om gevoelens 
van over stimulatie en uitbarstende energie te ervaren gevolgd door uitputting. Deze spanning dient om ons er 
aan te herinneren dat de etherische rijken niet enkel samengesteld zijn uit een fijner soort van energie-
substantie dan de fysieke materie, maar dat de etherische gebieden in feite dichter zijn dan het fysiek gebied 
waar we mee vertrouwd zijn. Dit lijkt intuïtief een tegenstelling omdat we geneigd zijn de innerlijke gebieden in 
te beelden als ijler, maar de Tijdloze Wijsheid stelt duidelijk dat dit niet het geval is. De Tibetaan herinnert ons 
er aan dat “De stof daarom van een betrekkelijk ijle structuur is, die haar bestaan heeft in een zeer stevige tussen-
stof …”. 

Maar om terug te komen op het onderwerp van radioactiviteit, in de esoterische opleiding leggen we veel 
nadruk op het loskomen van de materie en de vorm, maar dit is enkel zo zodat we er op intelligente wijze over-
eenkomstig het goddelijk Plan mee kunnen werken. Als een groep discipelen in opleiding leren we het onder-
scheid, kalmte en de objectiviteit die ons in staat zullen stellen ons bewustzijn op te heffen naar de grotere 
Toon van de Logos. Op die manier beschermt, zal het ons in staat stellen het leger van de stem te richten, bevei-
ligd voor de vurige aard van deze deva levens. 

Hoewel we weten dat het verheffen van deze lagere, elementale levens van het devarijk een onderdeel 
vormt van het goddelijk Plan, wat dan met het goddelijk Plan zelf? Wat weten we van de details en de diepten 
ervan? De Tibetaan schreef: “Ge zoudt hier terecht kunnen vragen: Wat is dat Plan?" en daar antwoordde Hij op 
met, “Denk niet, dat ik iets over het plan kan zeggen, zoals het waarlijk is!” Hij beschrijft aspecten van het Plan 
zoals deze betrekking hebben op het menselijk bewustzijn, zoals de omschrijving die we enkele jaren geleden 
hebben onderzocht: “het is het in de mensheid tot stand brengen van een subjectieve synthese en een telepathische 
wisselwerking, waardoor tenslotte de tijd teniet gedaan zal worden”. Deze boeiende verklaring vormt slechts een 
klein aspect van het Plan wat het menselijk bewustzijn betreft – een proces dat een bepaald stadium vereist om 
het Plan zelf verder ten uitvoer te brengen. En omdat dit proces zeer abstract is en moeilijk voor te stellen, kan 
het Plan ook concreter gezien worden want het betreft rechtstreeks de materie en het bouwen van iets. 

De hogere gebieden van bewustzijn tot aan en voorbij het niveau waar de menselijke monade zich bevindt 
maken allemaal deel uit van het kosmisch fysiek gebied, en de planetaire Logos evolueert en verfijnt zijn eigen 
voertuig van uitdrukking om zo bekwamer op alle gebieden ervan te functioneren. De deva en menselijke evo-
luties vormen samen “de celsamenstelling van Zijn lichaam” met de menselijke monaden verantwoordelijk voor 
het bewustzijnsaspect en de deva monaden voor het activiteitsaspect van zijn hemels organisme. En dit voor-
ziet ons ongetwijfeld met veel stof tot nadenken, in het bijzonder wanneer deze worden benaderd in termen 
van vuur en radioactiviteit. 

Als we nu de voorstellingswereld van vuur, licht, liefde en uitstralende energie samenbrengen en verbinden 
om het voertuig van de Logos te bouwen waarin we allemaal een specifieke plaats en functie hebben, kunnen 
we de grens van ons huidig vermogen naar mentale abstractie en visualisatie bereikt hebben, ten minste zo 
lang we nog steeds op het pad van discipelschapstraining staan. We kunnen echter meer inzicht in radioactivi-
teit verwerven als we het geheugensteuntje overwegen dat aan een discipel werd gegeven die als levensdoel 
een te grote concentratie op de creativiteit had – hij spande de kar voor het paard en hem werd verteld dat de 
ware uitdrukking van creativiteit uitstraling en magnetisme is. Dit brengt zowel het materiaal voor het schep-
pen als het magnetische vermogen voort die dat in een gepaste vorm en schoonheid schikken wat door de uit-
straling werd opgeroepen. Hieruit is het duidelijk dat creativiteit ontstaat “als het gevolg van een speciale gees-
testoestand en een zijnstoestand … een punt in de evolutie waarop de discipel beslist radioactief is”.3 En we herin-
neren ons aan de eerste definitie van radioactiviteit, namelijk dat het vuur betreft. Radioactiviteit betekent eso-
terisch gedefinieerd “een uitstralend punt van vuur”. 

“Vuur is in de Hemel en op aarde de meest perfecte en onvervalste beschouwing van de Ene Vlam. Het is leven 
en dood, het begin en het einde van alle materiële dingen. Het is goddelijke Substantie.”4 Dit toont aan dat de ge-
hele geschiedenis van de evolutie – atomair, menselijk en solair – de geschiedenis van vuur is. Deze zelfde god-
delijk substantie is iedere herfst werkzaam – het seizoen van loslaten, wanneer de materiële vorm van de na-
tuur opgebrand en vernietigd wordt naargelang het innerlijk leven zich terugtrekt naar een periode van rust 
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voorafgaand aan een nieuwe cyclus van groei. De schoonheid van de vurige kleuren van de herfst wijst ons op 
de waarheid van de dood – van de vreugdevolle energie die onze bevrijding naar hogere gebieden en de vrij-
heid kan kenmerken om die nieuwe scheuten van bewustzijn voor te bereiden die bij de wedergeboorte optre-
den. 

In alle natuurrijken nemen de afbraak van de vormen en de bevrijding van het inwonende leven plaats door 
middel van de inwerking van vuur. Dit kan wellicht niet onmiddellijk duidelijk zijn, maar als we bedenken dat 
hitte en licht, de gekende resultaten van vuur, de belangrijkste planetaire kenmerken zijn die ons dagelijkse 
levens bepalen, dan kunnen we oprecht besluiten dat de gehele manifestatie een traag-bewegend wrijvend 
vuur is. Enkel door in de wereld te zijn nemen we deel aan deze geleidelijke verbranding. Het is de manier van 
evolueren – de combinatie van fysieke en psychologische hitte voortgebracht door de wrijving van het bestaan 
verzekert ons dat we voorwaarts blijven gaan wanneer de temperatuur stijgt. 

 We kunnen steeds vertrouwen op de esoterische filosoof en astroloog, Dane Rudhyar, om nieuwe inzichten 
van de leringen van de Tibetaan te geven, en hij omschrijft vuur als “het bevrijden van de geest uit de materiële 
systemen” – een mooie beknopte doch diepzinnige verklaring. Hij gaat verder met te zeggen dat vuur “het ge-
volg is van het overwinnen van de samenvoegende kracht die verantwoordelijk is voor het bestaan van de atomen 
en moleculen, door de desintegrerende, katabolische, bevrijdende kracht die we radioactiviteit kunnen noemen. … 
Psychologisch gezien is het evenzeer de bevrijding van geestelijke energie uit de banden van een uitsluitende ge-
richtheid op organisch leven; de bevrijding van de ziel uit de materie-gebonden verlangens, en van het geestelijk 
denkvermogen uit de door het gevoel beheerste intellect en zelfzuchtig ego”5. Dus vanaf het moment dat de mens 
in staat was vuur te maken voor warmte en licht, werd hij onomkeerbaar voortgedreven weg van de onder-
dompeling in de materie en op het pad naar beschaving. 

In de leringen van de Tijdloze Wijsheid wordt naar de mens verwezen als een ‘mensenplant’ met een be-
stemming om te evolueren van een kiem van bewustzijn tot een radioactieve vuurbloem die door de gidsen van 
het ras duidelijk gezien kan worden. De ‘mensenplant’ klimt omhoog langs een traliewerk dat gebouwd is uit 
innerlijke spiralen van energie, samengebonden door stromen die ontelbare driehoekige verhoudingen vormen 
en die hun hoogtepunt bereiken in een uitdrukking van vurige energie bovenaan het hoofd – een uitdrukking 
die alle andere centra in de schaduw stelt. Opklimmen langs dit traliewerk van vurig licht maakt allemaal deel 
uit van de planetaire verlossing. 

Vandaag voegt de groep van werelddienaren geestelijk vuur toe aan de vele andere psychologische krachten 
die op het menselijk bewustzijn inwerken. Dit heeft op elke mensenplant de uitwerking van een ontwaken van 
kiemen van bewustzijn naargelang ze onder hitte en spanning komen. Maar een belangrijk probleem lijkt te zijn 
dat louter de instroom van al deze vurige energie eveneens sommige gevoelige zielen neerwaarts naar het vuur 
van de materie zelf drijft – dat doet denken aan een bloem die zich in zichzelf keert, niet in staat om de schoon-
heid van haar innerlijke levenskracht in de wereld uit te stralen. Niettemin is de stuwkracht komende en de 
zich ontvouwende openbaring van de innerlijke geestelijke levenskracht vindt in ontelbare mensen over de 
hele wereld plaats naargelang hun bewustzijn zich aan de geestelijke wetten, aan de waarheid, waarden en 
sociale verantwoordelijkheid vasthoudt. De uiteindelijke uiting hiervan was de Christus, esoterisch gekend als 
de “eerste bloem aan de menselijke plant”. Zoals voor de Christus is het de bestemming van ieder menselijk 
wezen om te evolueren en een bloem van vuur te worden, een lotus die zich standvastig opent voor het vrijge-
ven van de geur van radioactieve dienst. 

Dus kunnen we door middel van ons sleutelwoord leren dat het door het werken met het leger van de stem 
is dat we kunnen beginnen dit grootse Plan van de Logos te realiseren. En wanneer we niet langer onder de 
invloed van dat leger staan, maar er de bestuurders van zijn, kunnen we werken binnen de beschermende, cre-
atieve toon van de Logos Zelf. Dan dienen we door middel van de uitstraling en aantrekking om elk menselijk 
wezen en elk leven in de ondermenselijke natuurrijken te helpen om een vuurbloem te worden – een vonk van 
uitstralend vuur binnen het Logoïsch lichaam. 

 

1 Een verhandeling over Kosmisch Vuur, blz. 477 
2 Een verhandeling over Kosmisch Vuur, blz. 1097 
3 Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk II, blz. 540 
4 De Geheime Leer I, blz. 146 
5 We Can Begin Again Together, Hoofdstuk 2, Dane Rudhyar. 

      
 * * * 
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ARCANE SCHOOL CONFERENTIE 2018 
Mintze van der Velde 

Laten we de regels leren waarmee het Leger van de Stem binnen de sluiers van maya werkt. Laat dan 
die stem niet meer gehoord worden en laat de groep zich voorwaarts bewegen binnen de Klank. 

 
De zaadgedachte van de conferentie van dit jaar is afgeleid van Regel X voor aspiranten en voor discipelen. De-
ze zaadgedachte is waarschijnlijk niet zo eenvoudig voor discipelen, maar zij is wellicht echt ingewikkeld voor 
aspiranten. Zij is in ieder geval uitdagend en de gesprekken in dit weekend zullen veel stof tot nadenken geven. 
Omdat u allen studenten bent van de Arcane School, een school voor discipelschap, weet u dat de structuur van 
de school op verschillende pijlers rust. Er is een studietraject, een soort dwarsdoorsnede door alle 24 boeken 
van Alice Bailey, in verschillende gradaties gerangschikt beginnend met Licht op het Pad, enz. Dan is er een 
meditatieroute die parallel loopt aan deze studierichtingen. En er is de lijn van wat we zouden kunnen noemen 
Problemen der Mensheid – zoals al die vragen met betrekking tot de Nieuwe Groep van Wereld Dienaren enz. - 
waar onze dienstverlening echt praktisch kan worden. In deze voordracht begin ik met wat diepere gedachten, 
maar zal ik geleidelijk toewerken naar enkele meer praktische conclusies. 
 
In de Onvoltooide Autobiografie beschrijft Alice Bailey hoe ze in contact kwam met de theosofie en de theosofi-
sche literatuur. In die tijd was ze nog steeds een sterk overtuigde evangeliste, die probeerde "vele zielen te red-
den van hun gang naar de hel" - tegenwoordig stelt zelfs paus Franciscus in 2018 dat "de hel niet bestaat". Ze 
woonde een lezing bij en (in haar eigen woorden) "Hij (de docent) begon zijn gesprek met de boude uitspraak 
"Negentien miljoen jaar geleden kwamen de Heren van de Vlam van Venus en plantten het zaad van het denk-
vermogen in de mens." Behalve de aanwezige Theosofen denk ik dat niemand in de zaal wist waar hij het over 
had. Niets van wat hij zei klonk logisch voor mij".1 Vervolgens was Alice toch zo gefascineerd door dat moeilijke 
en diepzinnige boek dat aan de basis lag van de Theosofie, De Geheime Leer, dat ze er elke avond in las, voordat 
ze ging slapen. 
 
Een van de intrigerende termen van onze conferentie-zaadgedachte is de "Army of the Voice" of “Het Leger van 
de Stem”. Teruggrijpend naar waar deze term vandaan komt lijkt het erop dat H.P.B. deze term voor het eerst 
bedacht in dat fenomenale boek De Geheime Leer. En niet in de meer prozaïsche delen van dat boek, maar 
rechtstreeks in een van de Stanza's van Dzyan. Deze Stanza's werden oorspronkelijk geschreven in het Senzar, 
een tot dan toe onbekende taal en in het Engels vertaald door H.P.B . 
 
Tijdens de conferentie zullen we het onder andere hebben over klank en namen of, meer in het algemeen, over 
klank en woorden. Woorden zijn veel meer dan alleen een verzameling letters. Ze corresponderen met getallen, 
trillingen en energieën, zoals verder zal worden toegelicht in de verschillende voordrachten bijvoorbeeld door 
Regine Laaser, Daniella Ballardina en Julio Ferreras. 
 
Om de gedachte van deze conferentie te bepalen, zou ik willen citeren uit de bovengenoemde Stanza uit De Ge-
heime Leer. Omdat woorden overeenkomen met vibratie en energie, vraag ik u de volgende paar minuten ge-
duld met me te hebben, uw rationele geest tot rust te brengen, uw intuïtie in te schakelen en gewoon naar de 
woorden te luisteren. Aangezien het origineel in het Engels is, zal ik eerst de Stanza in het Engels en daarna in 
het Frans zeggen. We hebben het over de vierde Stanza en met name het volgende: 
 

2. LEARN WHAT WE WHO DESCEND FROM THE PRIMORDIAL SEVEN, WE WHO ARE BORN FROM 

THE PRIMORDIAL FLAME, HAVE LEARNT FROM OUR FATHERS . . . . 

 
3. FROM THE EFFULGENCY OF LIGHT -- THE RAY OF THE EVER-DARKNESS - - SPRUNG IN SPACE THE 

RE-AWAKENED ENERGIES; THE ONE FROM THE EGG, THE SIX, AND THE FIVE. THEN THE THREE, 

THE ONE, THE FOUR, THE ONE, THE FIVE -- THE TWICE SEVEN THE SUM TOTAL. AND THESE ARE 

THE ESSENCES, THE FLAMES, THE ELEMENTS, THE BUILDERS, THE NUMBERS, THE ARUPA, THE 

RUPA, AND THE FORCE OF DIVINE MAN -- THE SUM TOTAL. AND FROM THE DIVINE MAN EMA-

NATED THE FORMS, THE SPARKS, THE SACRED ANIMALS, AND THE MESSENGERS OF THE SACRED 

FATHERS WITHIN THE HOLY FOUR. 

 

                                                 
1
 De Onvoltooide Autobiografie, Alice A. Bailey, pagina 134. 
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4. THIS WAS THE ARMY OF THE VOICE -- THE DIVINE MOTHER OF THE SEVEN. THE SPARKS OF THE 

SEVEN ARE SUBJECT TO, AND THE SERVANTS OF, THE FIRST, THE SECOND, THE THIRD, THE 

FOURTH, THE FIFTH, THE SIXTH, AND THE SEVENTH OF THE SEVEN. THESE “SPARKS” ARE 

CALLED SPHERES, TRIANGLES, CUBES, LINES, AND MODELLERS; FOR THUS STANDS THE ETERNAL 

NIDANA.2 

En nu in het Nederlands: 
 

2. WEET WAT WIJ DIE AFSTAMMEN VAN DE OORSPRONKELIJKE ZEVEN, WIJ DIE ZIJN GEBOREN UIT DE 

OORSPRONKELIJKE VLAM, VAN ONZE VADEREN HEBBEN GELEERD.  

 

3. UIT DE STRALING VAN LICHT – DE STRAAL VAN DE EEUWIGE DUISTERNIS – SCHOTEN DE WEER 

ONTWAAKTE KRACHTEN (dhyån-chohans) DE RUIMTE IN: DE ÉÉN UIT HET EI, DE ZES EN DE VIJF. 

DAARNA DE DRIE, DE ÉÉN, DE VIER, DE ÉÉN, DE VIJF – DE TWEEMAAL ZEVEN, HET GEHEEL. EN DIT 

ZIJN DE ESSENTIES, DE VLAMMEN, DE ELEMENTEN, DE BOUWERS, DE GETALLEN, DE ARUPA (vorm-

lozen), DE RUPA (met lichamen), EN DE KRACHT VAN DE GODDELIJKE MENS – HET GEHEEL. EN UIT 

DE GODDELIJKE MENS KWAMEN DE VORMEN VOORT EN DE VONKEN, DE HEILIGE DIEREN EN DE 

BOODSCHAPPERS VAN DE HEILIGE VADEREN (de pitri’s) BINNEN DE GEHEILIGDE VIER. 

 

4. DIT WAS HET LEGER VAN DE STEM – HET GODDELIJKE ZEVENVOUD. DE VONKEN VAN DE ZEVEN ZIJN 

ONDERWORPEN AAN EN DE DIENAREN VAN DE EERSTE, TWEEDE, DERDE, VIERDE, VIJFDE, ZESDE 

EN DE ZEVENDE VAN DE ZEVEN. DEZE (‘vonken’) NOEMT MEN BOLLEN, DRIEHOEKEN, KUBUSSEN, 

LIJNEN EN VORMGEVERS; WANT ZO IS DE EEUWIGE NIDANA…3 

 
Natuurlijk worden we hier geconfronteerd met de beginfasen van de opbouw van de Kosmos of Cosmogenesis 
en hoewel de beschrijving diepzinnig is, laat zij op zeer compacte wijze hetzelfde zien als wat wordt bedoeld 
met de woorden: "God geometreert". Er bestaan veel verklarende aanwijzingen voor deze Stanza's en een groot 
deel van De Geheime Leer is gewijd aan de commentaren daarop. Zonder op de details in te gaan, wil ik slechts 
één gelijkenis laten zien: "De drie, de ene, de vier, de ene, de vijf" (in hun totaliteit - tweemaal zeven)" verte-
genwoordigen 31415. Voor degenen onder jullie die hun wiskunde op de middelbare school vergeten zijn: de 
verhouding van de diameter tot de omtrek van een cirkel is als 1 tot 3.1415, of de waarde van het getal π ( = pi), 
zoals deze verhouding wordt genoemd. 
 
Begrijpen we nu wat er wordt bedoeld met "het Leger van de Stem"? De Tibetaan is misschien explicieter, wan-
neer hij schrijft: "Alle lagere graden van deva's, "Het Leger van de Stem": op elk vlak werken de lagere bouwers 
en elementalen in ontelbare hoeveelheden onbewust en worden ze door woorden en klank geleid en gestuurd. 
Op deze manier worden trillingen door de bewuste Bouwers in het wezen van de gebieden geplaatst." En hij 
voegt eraan toe: "Er hoeft ten aanzien van dit punt in de Deva-evolutie niet veel aangevuld te worden".4 Natuur-
lijk weten we dat er veel verschillende soorten deva’s zijn (met veel verschillende namen en beschrijvingen) en 
de voordracht van Peter Peuler zal hier veel meer over melden. Toch is het belangrijk om hier in gedachten te 
houden dat het Leger van de Stem in relatie staat met de lagere deva's (of lagere bouwers) en dat ze zich laten 
leiden door woorden en klank! Er wordt ons verteld dat veel van deze lagere bouwers niet kunnen zien of voe-
len - ze doen gewoon blindelings hun werk - maar toch zijn ze allemaal gevoelig voor klank! De voordracht van 
Barbara Valocore gaat hier verder op in. 
 
De deva-rijken hebben hun eigen evolutie. Ze hebben ook hun eigen afdelingen in verschillende gradaties en 
groepen. Het is algemeen bekend dat de hogere groepen een aantoonbare invloed hebben op de lagere groepen. 
Ons wordt verteld dat "de wisselwerking van de energie van de zonne-Pitris en die van de maan-Pitris een zeer 
uitgesproken effect heeft op de lagere groep maan-Pitris, en dat dit een van de middelen vormt waardoor ze 
uiteindelijk het stadium van de zonne-Pitris zullen bereiken. Dit (indien volledig door de mens gerealiseerd) zal 
hem tot een zeer zorgvuldige beheersing over zijn omhulsels brengen, en tot een nauwkeurige aandacht voor 

                                                 
2
 The Secret Doctrine, H.P. Blavatsky 

3
 De Geheime Leer, H.P. Blavatsky, I-6. 

4
 Een Verhandeling over Kosmisch Vuur, Alice A. Bailey, pagina 472. 
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de richting waarin zijn kracht of energie wordt gewend. Hij is verantwoordelijk voor de assistentie bij de evolu-
tie van de stof, omdat hij zelf een manasaputra is"5. Als je bedenkt dat een manasaputra een "Zoon van het 
Denkvermogen" is, dan wordt dit heel praktisch: omdat onze omhulsels, d.w.z. onze lichamen - fysiek, emotio-
neel en mentaal - worden opgebouwd met de hulp van veel van de lagere bouwers, devische wezens zogezegd, 
dan is het onze verantwoordelijkheid om mee te helpen deze wezens naar hogere niveaus te tillen. En dit door 
middel van een juist gebruik van onze kracht of energie! Door het principe van overeenkomst toe te passen, 
geldt dit zowel voor een individu als voor de mensheid als geheel. 
 
Allemaal ervaren we dat we in een tijd of een cyclus van overmatige activiteit leven. Voor het eerst in de mense-
lijke geschiedenis wordt de mensheid door deze activiteit op grote schaal in de drie aspecten van het persoon-
lijkheidsbewustzijn omarmd. Het internet is slechts de uiterlijke uitdrukking daarvan. Ervaren we niet allen dat 
de fysieke lichamen, de emotionele en mentale bewustzijnstoestanden allemaal in een toestand van krachtige 
beroering verkeren? Vanuit een breder perspectief wordt deze verenigde drievoudige activiteit vergroot door 
een cyclus van even intense planetaire activiteit, ten gevolge van het binnenkomen van een nieuw tijdperk -
Aquarius - en de erbij horende voorbereiding om de mens aan te passen om gemakkelijk te werken met de 
nieuwe krachten en energieën die hem bespelen. 
 
Laten we even stilstaan bij het internet. De Tibetaan maant ons "altijd de waarheid te denken". Het Wereld 
Goede Wil-seminar van vorig jaar was toegespitst op het actuele onderwerp 'Discerning Truth in the Informati-
on Age' (De Waarheid onderscheiden in het Informatietijdperk). Mijn generatie heeft de wereldoorlog niet ge-
kend - maar we kenden boeken zoals "Brave New World" van Aldous Huxley en "1984" van Georges Orwell. 
Waar zijn we nu, meer dan dertig jaar later dan 1984? De krachten die hebben geleid tot de Wereldoorlog zijn 
verslagen, maar de deur waar het kwaad woont is nog niet verzegeld. Onze generatie betrad met open ogen een 
tijdperk waarin 'Big Brother ons overal in de gaten houdt'. Nationale verkiezingen kunnen tegenwoordig wor-
den gemanipuleerd (met internettechnieken - en de betrekkelijke onwetendheid van de gebruikers daarvan) 
door buitenlandse landen of zakelijke belangenorganisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Cambridge Analytics 
en Facebook. De VN-hoge commissaris voor mensenrechten, Zeid Ra'ad Al Hussein, waarvan de termijn van vijf 
jaar dit jaar afloopt, wil geen tweede termijn omdat de huidige omstandigheden hem niet toestaan naar beho-
ren te functioneren. Tegelijkertijd voorspelde de House of Commons-bibliotheek in het VK dat als de mensheid 
(zoals gewoonlijk) de weg van "business as usual" volgt, de rijkste 1% in 2030 twee-derde van alle rijkdom zal 
bezitten - een situatie die door bijna iedereen als niet-duurzaam wordt beschouwd.6 De krachten die de impuls 
in de richting van 'één mensheid' belemmeren, zijn nog steeds erg sterk. De voordracht van Janna van Baalen 
zal broederschap en het etherische vlak aanstippen. 
 
Keren we terug naar de deva's. Als het onze verantwoordelijkheid, d.w.z. die van de mensheid, is om die kleine-
re wezens te helpen meer ontwikkelde wezens te worden, hoe doen we dat dan bijvoorbeeld met de natuur op 
onze planeet Aarde? Dragen we zorg voor onze planeet? Welnu, ja en nee. Aan de ene kant weten we allemaal 
dat we op grote schaal de hulpbronnen, d.w.z. de bodem, het water en de lucht, van onze planeet aan het plun-
deren en uitputten zijn. Hoe lang gaat dit door? Totdat de natuur via (door de mens veroorzaakte) natuurram-
pen terug slaat? Ons wordt verteld dat de deva's en lagere bouwers geen emoties kennen zoals wij mensen die 
hebben. Ze zijn niet gelukkig, ze zijn niet ongelukkig - ze doen gewoon hun werk. Aan de andere kant bestaat er 
een wereldwijde politieke wil om deze kwesties in het Verdrag van Parijs of COP21 aan te pakken. En in West-
Europa is er tenminste een trend waarneembaar om te kiezen voor biologisch voedsel in plaats van voor geïn-
dustrialiseerd en verwerkt voedsel. Recente wetenschappelijke studies in Japan onthullen dat het omringd zijn 
door bomen en bossen een significant positief effect heeft op onze gezondheid (zowel emotioneel als fysiek). 
Toch heeft prinses Irene van Lippe-Biesterfeld (één van de Nederlandse royals) al 20 jaar geleden een boek 
geschreven 'Dialoog met de Natuur' dat zich grotendeels richt op het praten met bomen. En Viktor Schauberger 
(1885 - 1958), een Oostenrijkse bosbeheerder, benadrukte toen al de sterke verwevenheid van bossen, water 
en onze natuurlijke omgeving. Dit zijn misschien enkele druppels op een gloeiende plaat, maar ze laten zien dat 
er altijd al voorlopers waren die de weg wezen - ook al is deze weg misschien lang. Ondanks alle onrust die we 
in de wereld zien (of misschien wel dankzij) zien we ook veel mensen ontwaken: enorme marsen in de VS van 
bijvoorbeeld vrouwen en studenten, maar ook het feit dat tegenwoordig ideeën zoals mindfulness en meditatie 
gemeengoed zijn, iets wat een paar decennia geleden gewoonweg ondenkbaar was. 
 

                                                 
5
 Een Verhandeling over Kosmisch Vuur, Alice A. Bailey, pagina 791. 

6
 The Guardian, https://www.theguardian.com/business/2018/apr/07/global-inequality-tipping-point-2030.  

https://www.theguardian.com/business/2018/apr/07/global-inequality-tipping-point-2030
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Wat er in de mensheid van vandaag gaande is, is een strijd tussen de vormzijde van het leven en de ziel. De 
Wachter op de Drempel is de mensheid zelf met haar oude denkgewoonten, haar egoïsme en hebzucht. Deze 
mensheid van vandaag staat oog in oog met de Engel van de Tegenwoordigheid - de ziel wier natuur liefde en 
licht is en omvattend begrip. Het huidige probleem is, wie van deze twee triomfantelijk uit het conflict tevoor-
schijn zal komen en welke van deze twee grote instanties van het leven de toekomst van de mensheid zal bepa-
len en de weg zal aangeven die de mensheid besluit te gaan. 
 
Tot slot wil ik citeren uit een andere regel voor discipelen, niet regel X maar regel XII, waarin we nadenken over 
de vrijlating van de 'gevangenen van de planeet', waarvan ook sprake is in de voordracht van Bernard Schoe-
ring. Ik wil hier volstaan met de "gevangenen van de planeet" te zien inclusief alle in vormen belichaamde le-
vens. Een heel praktische conclusie is dan te vinden in de volgende woorden van de Tibetaan, al een tijdje gele-
den geschreven, maar nog net zo belangrijk voor deze tijd: 

“Thans wordt een nieuwe poging gedaan om de „gevangenen van de planeet" te bevrijden. De Hiërarchie tracht 

door de Groep van Wereld Werkers, die zich thans aan het vormen is, tot manifestatie te komen en de mysteri-

en te herstellen voor de mensheid, aan wie zij werkelijk toebehoren. Om de poging te doen slagen is het een 

fundamentele noodzaak dat allen, die de visie aangevoeld of een deel van het bedoelde plan aanschouwd heb-

ben, zich opnieuw aan de dienst der mensheid opdragen, zich verpanden om tot het uiterste van hun vermogen 

(overdenk deze woorden en vind er de betekenis van uit) het werk van de Wereld Dienaren te helpen en hun 

tijd en geld offeren om de poging der Verhevenen te bevorderen. Houd de innerlijke schakel intact, denk te al-

len tijde de waarheid. De behoefte en de gelegenheid zijn groot en alle mogelijke helpers worden naar de front-

linies van de slag geroepen. Allen kunnen op de een of andere wijze gebruikt worden, indien zij de ware aard 

van opoffering begrijpen, indien zij ervarenheid in handelen ontwikkelen en indien werken zonder gehechtheid 

het pogen uitmaakt van eenieder en van allen.”7 

Met deze gedachten wens ik u een inspirerende conferentie. 
 
 
 
 

 

* * * 

Groepsmeditatie: Laat het licht binnenstromen  
(in het Frans) 

Zie pagina 4-5 
 

* * * 

                                                 
7
 Een Verhandeling over Witte Magie, Alice A. Bailey, pagina 520-1. 
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ZATERDAG 19 mei 
Namiddag 

 
LATEN WE DE REGELS LEREN WAARMEE HET LEGER VAN DE STEM  

BINNEN DE SLUIERS VAN MAYA WERKT 
 

Hoewel het voor de niet-ingewijde niet zonder gevaar is om zich met de parallel lopende evolutie van de 
engelen te bemoeien, is het wel noodzakelijk en ongevaarlijk om de werkwijze, door de bouwers gevolgd, te 
onderzoeken, de methode door hen gevolgd bij het reproduceren vanuit het archetype via het etherische 
van datgene, wat wij stoffelijke openbaring noemen.                                           Mensen en Zonne Inwijding, p. 203 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
*  *  * 

 

  

MANTRAM VAN DE WIL 
 (Italiaans) 

 
In het centrum van God’s wil sta ik. 

Niets zal mijn wil van de Zijne afleiden. 

Ik voer die wil uit door liefde. 

Ik wend mij tot het terrein van dienst. 

Ik, de Goddelijke Driehoek, werk die wil uit 

Binnen het vierkant en dien mijn medemensen. 

 
OM 



 15 

BENADERING VAN HET ONBEKENDE: WAT KUNNEN WE ECHT WETEN OVER DE DEVA’S 
Peter Peuler 

vertaald uit het Engels 

 
Toen Mintze me vroeg om een paar woorden te zeggen over de deva's voegde hij eraan toe dat hij het een 
mooie uitdaging vond om een dergelijk onderwerp aan te pakken. Ik antwoordde dat het zeker een leuke uitda-
ging zou zijn, omdat ik niets over deva’s weet. Ik stelde toen de titel voor die je in het programma ziet. Dit on-
derwerp is zo diepgaand en omvangrijk dat we onze gedachten moeten beperken tot wat relevant is voor ons 
conferentie-sleutelwoord en de regels waarmee het Leger van de Stem zijn rol vervult in het werken temidden 
van de sluiers van maya. Omdat ik me al meer dan veertig jaar lang niet met een verhandeling over kosmisch 
vuur heb ingelaten, besefte ik dat dit deel van het werk van de Tibetaan nodig was om de werking van de krach-
ten en energieën te beschrijven die het lichaam van manifestatie van onze Planetaire logos vormen gezien van-
uit het standpunt van de instroming van de Eerste Straalsenergie en -kracht. Het sleutelwoord van vorig jaar, 
gericht op de kracht van Shamballa, en het manifesteren van de wil ten goede in een nieuwe en krachtige le-
vendigheid, bereidde ons voor op een onderwerp dat verder gaat dan de grenzen van het tweede aspect van 
bewustzijn. De meesten van ons worstelen nog steeds om de ziel de uiterlijke vormen van ons mentale, emotio-
nele en fysieke/etherische lichaam te laten beheersen. Dus nu ons werk met de Shamballa-strijdmacht onze 
uitrusting heeft opgeschud en ons heeft voorbereid op nieuwe benaderingen, werken we met een sleutelwoord 
dat ons meeneemt van het benaderen van kennis over het meest materiële van de manifestaties naar het wer-
ken binnen de Klank, die het hoogste niveau van goddelijke expressie vormt. We worden opgerekt, hetgeen ons 
uiteindelijk als groep slechts tot meer bruikbaarheid en verantwoordelijkheid in ons werk kan leiden teneinde 
bewust samen te werken met de Hiërarchie en het Plan. 
 
Als we in verschillende delen van Kosmisch Vuur spitten, krijgen we enkele aanwijzingen dat we het onder-
werp van deva's, en voor onze doeleinden, het Leger van de Stem vanuit het standpunt van de goddelijkheid en 
niet vanuit het standpunt van spiritualiteit moeten benaderen. Goddelijkheid omvat de spirituele triade en mo-
nade, terwijl het spirituele verwijst naar de ziel, het bewustzijnsaspect. Er wordt ons verteld dat de deva's "al-
leen werken op etherische niveaus — hetzij op ons stoffelijk gebied of op de kosmisch etherische niveaus", 
welke de niveaus zijn van de spirituele triade of monade. De Tibetaan voegt eraan toe dat er "niet zoiets bestaat 
als bewustzijn op de etherische gebieden". De deva-evolutie is enorm, inclusief extreem geavanceerde wezens 
tot de meest dichte materiële manifestaties. Het Leger van de Stem bestaat uit de “mindere graden van deva's 
op elk gebied, de mindere bouwers en elementalen in hun myriaden werken onbewust, daar ze geleid en be-
stuurd worden door woorden en geluid. Op deze wijze worden door de bewuste Bouwers de trillingen in gang 
gezet in de essentie van de gebieden". Dus, welke regels volgen ze als ze werkzaam zijn binnen de sluiers van 
maya? 

De Tibetaan geeft ons een aanwijzing wanneer hij zegt: "Teneinde de functie van de deva-krachten beter te 
begrijpen, moet een mens tot enig begrip komen van de krachten in zijn etherisch lichaam welke op hun beurt 
de uitwerking zijn van zijn punt van bereiking, een bereiking die tot uitdrukking wordt gebracht door zijn as-
trale (emotionele) en mentale aard en activiteiten". Dus andermaal wordt ons gezegd om onszelf te gebruiken 
als instrumenten van experiment en onderzoek om te begrijpen hoe de macrokosmos wordt weerspiegeld in de 
microkosmos. Een van de regels die de deva's moeten volgen, lijkt de aansturing te zijn van de wetenschap der 
impressie, waarbij het hogere op het lagere wordt ingeprent. Alle graden van deva's en elementalen die deel 
uitmaken van het Leger van de Stem reageren op indrukken van die hogere deva's en bouwers die hun indruk-
ken krijgen en die volledig onder controle staan van de Drie Boeddha's van Activiteit, de indrukwekkende agen-
ten van Shamballa. De deva's zijn de "leidinggevende bewerkers van de goddelijke energie die de doeleinden 
van de Godheid op het stoffelijk gebied uitvoert". "Zij zijn de grote 'aandrijvende factoren' in de openbaring, 
organiseren er de stoffelijke bestanddelen en besturen de veelvuldigheid van levens en wezens die de vormen 
samenstellen door middel waarvan God goddelijkheid uitdrukt". De deva's volgen orders; ze gehoorzamen 
richtlijnen in de vormen van geluid, trilling en elektrische stimulatie. De Tibetaan laat weten dat "ze soms als 
blinde krachten worden beschouwd, maar dat is alleen omdat ze hun inspiratie halen uit niveaus van goddelijk 
bewustzijn buiten het menselijke bewustzijn, ongeacht hoe hoog, of wanneer ze in de breedste betekenis wor-
den gebruikt". Ze creëren die vormen die overeenkomen met wat nodig is in het onmiddellijke moment van tijd 
en ruimte. "God is denkvermogen. God is intelligente werking. God is scheppende activiteit. Dit zijn de hoeda-
nigheden van de deva-evolutie". Men kan een eerlijke en geldige vraag stellen als: "Als de deva's orders opvol-
gen en zich manifesteren zoals hen wordt gezegd, waarom moet dan de mensheid worden toegevoegd aan de 
mix die zulk een wanorde lijkt te creëren?" Wat is de rol van de mensheid in het planetaire plan? Ons wordt 
voorgehouden dat ons systeem, solair, planetair etc. er een is dat evolueert volgens een geordend plan. Veel van 
de vormen gecreëerd tijdens het eerste zonnestelsel zijn niet langer nodig in dit tweede zonnestelsel, waar be-
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wustzijn de kwaliteit is die moet worden ontwikkeld. Dus de Mensheid werd geschapen om deze vormen te 
veranderen in die welke geschikt zijn voor het evoluerende leven en het doel van onze Planetaire Logos. Wat 
een experiment! We kunnen ons voorstellen dat er Grote Wezens rondhangen die besluiten de Mensheid te 
scheppen om te zien wat er gebeurt als wezens de vrije wil krijgen om te scheppen. In tegenstelling tot de 
deva's, moet de mens kiezen hoe hij moet creëren, wat hij moet creëren en met wie hij mede-creëert. Er werd 
een groot risico genomen, maar dat was de prijs om bewustzijn te ontwikkelen en om te zien of de mens be-
wust kan kiezen om de benodigde vormen te maken om het Plan te bevorderen. Het zag er in de tijd van Atlan-
tis niet zo goed uit en in deze Arische periode tijdens de Wereldoorlog was het niet zeker welke kant het op zou 
gaan. Toch lijkt het feit dat het hart van de mensheid gezond is, te verzekeren dat we met succes het Aquarius-
tijdperk zullen binnengaan, hoewel misschien met veel rumoer en geschreeuw. 

Naarmate we ontvankelijker worden voor het Wilsaspect, kunnen we ervoor kiezen om met de deva's te wer-
ken ter bevordering van het Plan. We kunnen dan in volledig bewustzijn ervoor kiezen om het Plan te wijzigen, 
het te kwalificeren en aan te passen als reactie op een hogere indruk. Een andere regel die het werk van het 
Leger van de Stem lijkt te bepalen, is dat deva's zeer specifieke taken hebben, maar toch samenwerken "in hun 
opeenvolgende gelederen". Men zegt dat: "Iedere groep van deva's de een of andere specifieke methode van 
ontwikkeling heeft en ook de middelen waardoor zij zich ontwikkelen en een speciaal doel bereiken". Onze 
reactie op het wilsaspect is heel specifiek volgens ons karma, onze stralenopmaak, omgeving, evolutionaire 
status, enz. Toch wijzen evolutionaire vereisten erop dat die specificiteit geïntegreerd moet worden in een 
groep die vervolgens synthese kan uitdrukken en een organisme kan vormen dat groter is dan de som der de-
len. Dus moet de individuele mens, die een vrije wil heeft, ervoor kiezen om zijn gave van specifieke individuali-
teit aan een grotere groep aan te bieden, hij moet ervoor kiezen om zijn kleinere doelen op te offeren aan grote-
re groepsdoelen. Dit lijkt het idee te zijn achter die Grote Wezens die op de Mensheid inzetten om aan de eisen 
te voldoen en de klus te klaren. Dus één van de gemeenschappelijk gedeelde punten met de deva-evolutie be-
staat eruit gevoelig te zijn voor hogere richtlijnen. Mensen nemen richtlijnen van de ziel en deze geluiden en 
trillingen worden overgedragen en beïnvloeden de deva-levens die deel uitmaken van ons lichaam. Omdat 
zielscontact vluchtig is en de persoonlijkheidsvormen die gedurende vele levens zijn opgebouwd niet echt in 
overeenstemming zijn met richtlijnen van de ziel of zelfs minder met die van de spirituele triade, sukkelen we 
voort in de wereld van maya, soms kiezen we ervoor om onszelf te bevrijden, soms om ons verder in de duis-
ternis en verwarring te storten. De Tibetaan moedigt ons enigszins aan als hij zegt: "Naarmate een mens het 
wilsaspect ontwikkelt, leert hij los te komen van de aura van deva-evolutie". Dit verschaft de wetenschappelijke 
reden waarom spiritueel werk en de pogingen om het Pad van Discipelschap te betreden zulke omwentelingen 
creëren binnen de lichamen die onze persoonlijkheden vormen. De deva-levens hebben al zo lang gereageerd 
op onze richtlijnen om mentale, emotionele en fysieke vormen te creëren die gebaseerd zijn op afscheidende, 
zelfzuchtige en materiële motieven, dat onzelfzuchtige, inclusieve en niet-materiële motieven grote verwarring 
scheppen in het creatieve proces. De reactie is soms gewelddadig en destructief, waardoor momenten van grote 
depressie en rebellie ontstaan. Uiteindelijk komen al die oude creatieve vormen samen en de Wachter op de 
Drempel lijkt eindelijk oog in oog te staan met de Engel van de Aanwezigheid, die grote Deva die geduldig op 
dat moment heeft gewacht. De Tibetaan herinnert ons eraan dat "Iedere eenheid van de menselijke familie zijn 
beschermdeva heeft". 

Het lijkt een goed idee om dit allemaal in perspectief te plaatsen en duidelijk te zien wat onze relatie tot de de-
va-evolutie in het algemeen en specifiek aan het Leger van de Stem zou moeten zijn. De Tibetaan meldt dat, 
naarmate de Mensheid evolueert en naar de mate waarin het Watermantijdperk wordt betreden, mensen een 
grotere vaardigheid en vermogen zullen ontwikkelen om op etherische niveaus te zien en in nauwer contact te 
komen met de deva-evolutie. Hij zegt ook dat dit onvermijdelijk tot groot leed en pijn zal leiden, omdat een juis-
te timing essentieel is voor elke directe menselijke/deva interactie. Hij stelt dat "de deva's, in hun totaliteit, het 
moederaspect vormen, de grote bouwers van vorm zijn, en de verzorgers van datgene wat tot nu toe niet in 
staat is op zichzelf te passen, en is elke terugval van de mens op een nauwere afhankelijkheid van de deva's 
alsof een volwassen mens terugvalt op de zorg van zijn moeder, waarbij hij zijn zelfvertrouwen opoffert in ruil 
voor stoffelijk voordeel." Hij vervolgt: "De deva's zijn de moeder van de vorm, maar de zelfbewuste eenheid, 
Mens, moet zich zijn onafhankelijkheid van vorm bewust maken en moet het pad van Zelfuitdrukking volgen". 
Grote zorgzaamheid moet daarom worden toegepast bij het omgaan met de deva-evolutie, en de opdracht 
"mens, ken jezelf!" is in dit opzicht méér waar dan ooit. Ons wordt verteld dat "de mens zich zijn noodzakelijke 
scheiding bewust moet worden van deze Essenties in de drie werelden" en dat "de mens in stoffelijke, substan-
tiële vormen in de drie werelden werkt, en de scheidingslijn tussen de twee ontwikkelingsgangen niet mag 
overtreden".  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De tijd zal komen dat de twee evoluties toenadering tot elkaar zullen vinden, maar dit zal gebeuren op het ge-
bied van buddhi waar het dan een benadering van de ene essentie tot de andere is, en niet van het concrete tot 
de essentie. Nu we dus weten waar we aan toe zijn, is het van vitaal belang dat we rechtstreeks met het Leger 
van de Stem omgaan. De regel voor aspiranten gebiedt ons om de voorschriften van het Leger van de Stem te 
leren, om te begrijpen hoe de dingen werken, en om onszelf te bevrijden van de overheersing en controle van 
de krachten van de maya-wereld die de mensheid gedurende zoveel jaren van experimenten en misbruik van 
de stof heeft voortgebracht. Ons wordt gezegd: "De aspirant moet altijd vanaf de buitenzijde naar binnen wer-
ken en moet pogen zijn leven te leiden van boven naar beneden, willen deze krachten door hem worden be-
heerst en niet hem beheersen". Maar terwijl we vooruitgaan, zal de dag komen dat onze benadering van de 
deva's zal veranderen. We leren dat ”De ingewijde echter 'van binnen uit de cirkel' werkt; dat is de cirkel of het 
terrein van maya. Zijn activiteit moet bijgevolg vanuit de kern van het mysterie dezer krachten worden ver-
richt; dit kan hij doen doordat hij in de gelegenheid is de soort van energie te kennen waarmede hij te worste-
len heeft, de aard van de krachten te begrijpen waarmee hij de 'energieën van maya' kan en moet hanteren ten-
einde de heerschappij te verkrijgen over het etherisch gebied". Ons werk bij het bouwen van de antahkarana is 
van groot praktisch belang omdat de ingewijde de antahkarana op een specifieke manier gebruikt, en hij kiest 
welke specifieke draad volgens welke specifieke kracht nodig is voor de specifieke sluier die het doel van zijn 
werk vormt. Het is de 7e Straal van rituelen, van ceremonie, en van orde en wet die de ingewijde in de eerste 
plaats gebruikt bij zijn werk op het fysieke vlak. Nu deze straal steeds meer invloed krijgt naarmate het Water-
mantijdperk begint toe te nemen, moeten we gereed zijn om onze inspanningen te coördineren om vast te stel-
len dat deze straalenergie volgens het Plan naar behoren wordt uitgedrukt. We leren dat "De mensen als een 
geheel een evolutionaire ontwikkeling ondergaan opdat zij bewuste scheppers in de stof mogen worden". De 
wetenschappelijke gemeenschap moet leren dat ze te maken heeft met ernstige problemen zodra ze de moge-
lijkheid krijgt om steeds fijnere niveaus van materie te manipuleren. De betekenis van het afwegen van de ethi-
sche en spirituele effecten van haar experimenten is van vitaal belang. Werken met kunstmatige intelligentie is 
hiervan een voorbeeld, omdat “De deva’s die het totaal van de energie van substantie vormen, er zelf niet om 
geven welke vorm zij bouwen. Zij zijn op verantwoordingsloze wijze ontvankelijk voor energiestromen en het 
is niet hun probleem zich in te laten met de bronnen van energie." Robots, doordrenkt met besluitvormingsca-
paciteiten kunnen grote schade aanrichten maar evengoed bijdragen aan het welzijn van onze planeet. De toon 
of kwaliteit van de gebruikte klanken bepaalt de rang van de deva-builders. Het werk van de ingewijde, en van 
geïnitieerde groepen, bestaat uit het werken onder hiërarchische indruk teneinde de huidige vormen te veran-
deren en om zodanige nieuwe vormen te creëren die het zich ontvouwende Plan en de dynamische activiteit 
die dit Plan impliceert dienen. 

 
Het lijkt belangrijk voor ons om ons bewust te worden van de wetenschappelijke aard van ons werk, en de aard 
van de verschillende mantrams die we gebruiken te beschouwen vanuit het oogpunt van de wil en niet alleen 
vanuit die van liefde. Een voorbeeld hiervan is de verbinding om 5 uur met de Nieuwe Groep van Werelddiena-
ren. We beloven ons deel te doen van het ene werk door zelfvergetelheid, schadeloosheid en juist spreken. 
Hoewel het spirituele aspect duidelijk is in het creëren van juiste relaties, moeten we ook proberen de invloed 
te begrijpen die deze persoonlijkheidskenmerken hebben op de deva's die in materie creëren. Zelfvergetelheid 
en geen-schade-doen beschermen ons tegen de valkuilen van zelfzuchtig scheppen, terwijl juist spreken essen-
tieel is omdat het gebruik van deugdelijke en gerichte woordvormen het Leger van de Stem in daden omzet. 
Hier zinken we ofwel dieper in of komen we geleidelijk uit maya tevoorschijn. We kunnen begrijpen waarom de 
Tibetaan de nadruk legt op de schadelijkheid van kritiek en op het versterken van dualistische opvattingen. 
Naarmate we ons meer en meer bewust worden van de effecten van ons spreken en handelen en de gedachten 
die eraan voorafgaan, worden we verantwoordelijker en meer toerekeningsvatbaar. De prijs is hoger voor 
overtreding omdat we moedwillig de krachten van het materialisme helpen. De meerderheid van onze groeps-
meditaties eindigt door het laten klinken van de Grote Aanroep. We werken samen, experimenteren samen en 
voltooien uiteindelijk ons werk door het hele project van onze Planetaire Logos samen te vatten, wat kan wor-
den gezien als de creatie van een synthetisch, bewust geheel. Ik wil afsluiten met een zeer directe verklaring 
van de Tibetaan. Hij zegt: "Kennis van occulte dingen is niet voldoende voor een wijs gebruik ervan"8. Laten we 
wijs zijn met de dingen die we leren en aan het bevel van de Boeddha denken om dingen te beoordelen met 
onze rede en ons bewustzijn. Door dit te doen kunnen we de scheuren binnen de sluiers van maya groter ma-
ken en het licht binnenlaten. 

 
* * * 

                                                 
8
 Een Verhandeling over Kosmisch Vuur, p.452 
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NAAM EN VORM ZIJN SYNONIEM EN BEVATTEN HET MYSTERIE VAN DE MANIFESTATIE 
Regine Laaser 

Vertaal uit het Duits 

 
Ieder van ons heeft één of meerdere namen die hem zijn hele leven vergezellen. Over het algemeen hebben we 
deze namen niet zelf gekozen, dus kunnen ze de gewoonten, waarden, aspiraties en doelen van onze ouders 
belichamen of van degenen die deze namen hebben gekozen. Ze laten soms ook maatschappelijke ontwikkelin-
gen zien, dus zijn er in sommige landen zogenaamde uniseksnamen waarbij het geslacht niet meer zo gemakke-
lijk van de naam kan worden afgeleid. Als we internetportals bezoeken, dan kunnen we onszelf schuil- of ge-
wenste namen geven. 
 
Namen bestaan uit letters en elke letter heeft een specifieke kwaliteit van energie en trillingen. In de oudheid - 
voordat het schrift bestond - symboliseerde elke letter een heilige klank. Als we dit idee overnemen, dan is onze 
naam een compositie van heilige klanken. 
 
Onze naam is een speciaal woord: hij vormt onze toegangspoort tot de wereld. Dit woord werkt, net als elk an-
der woord, energetisch op de hersenen - het zenuwstelsel en de energielichamen. Elk woord bestaat uit een 
bepaald aantal en combinatie van medeklinkers en klinkers. Rudolf Hauschka zegt in zijn boek Substanzlehre (p 
207): "De medeklinker is de gekristalliseerde, bevroren uitdrukking van de buitenmenselijke, onpersoonlijke 
wereld van vormen. De klinker is evenwel de ontvanger van de bewegende vormen van de persoonlijkheid; 
misschien zou je kunnen zeggen dat de medeklinkers het lichaam vormen, het skelet van het woord en de klin-
kers zijn bloed, zijn ziel." 
 
Als we dit op onze naam toepassen, levert dat voldoende materiaal voor reflectie en observatie. Roepnamen 
zijn foto's uit onze ervaringswereld, afhankelijk van wie op welke wijze onze naam roept, een uitdrukking van 
een stemming, een uitnodiging, een negatief of positief gevoelde trilling. En wat onszelf betreft: zijn we één met 
onze naam, met deze mengeling van klinkers en medeklinkers die ons dag en nacht vergezelt? 
 
Ik kan deze vraag niet duidelijk beantwoorden, maar zij heeft me geleid naar wat de 'verborgen egoïsche naam' 
wordt genoemd. Alice Bailey verwijst in De Stralen en de Inwijdingen (p. 263, Eng.), naar het boek der Openba-
ring in het Nieuwe Testament, waarin gezegd wordt dat "een witte steen wordt gegeven aan de ingewijde waar-
in "een nieuwe naam" geschreven is.” Dit is de "verborgen egoïsche naam". Ze vervolgt met te zeggen dat deze 
naam wordt doorgegeven aan de discipel wanneer "de klank en niet slechts het woord alleen kan worden ge-
hoord". 
 
Wat wordt daarmee bedoeld? Wat is het geluid waarnaar het sleutelwoord van de conferentie van dit jaar ver-
wijst: ... laat de groep zich voorwaarts bewegen binnen de klank. 
 
Hieraan zou ik willen toevoegen dat het onderwerp van deze lezing voor mij, intellectueel gezien, niet echt 
tastbaar werd. Toen ik een aantal bronnen op internet en in mijn boeken had opgezocht, gedachten van ver-
standige en wijze mensen, werd ik me er steeds meer van bewust dat zij mij vroegen om iets te beschrijven dat 
ik met mijn verstand niet begrijp. Ik realiseerde me alleen dat zelfs de concepten naam - vorm - manifestatie – 
vereenzelviging heel verschillend - en elke term op zichzelf in een afzonderlijk essay – zouden kunnen worden 
beschreven. Kortom, tijdens het voorbereiden van de verzameling van nuttige schrijfideeën, kreeg ik weliswaar 
het gevoel dat het iets geweldigs, betekenisvols en iets heel belangrijks voor ons mensen was, maar leek het me 
steeds moeilijker om dit op samenhangende wijze onder woorden te brengen. 
 
Maar ik gaf niet op. In Wikipedia kwam ik Aristoteles tegen, hij benoemde stof of materie als iets waaruit iets 
ontstaat, waaruit een vorm tot stand komt, zo ontstaat er iets. Hij zei dat materie en vorm niet onafhankelijk 
van elkaar bestaan, maar alleen samen in hun diverse wordende en uiteenvallende samenstellingen, en dat 
deze composities aan voortdurende verandering onderhevig zijn. Er is een technische term voor deze doctrine: 
hylomorfisme, (Grieks, hylè: materie of materie, morphè: vorm). 
 
We begeven ons met ons onderwerp op gebieden waar vormen en manifestaties niet altijd uiterlijk zichtbaar en 
voelbaar zijn. Neem het heilige woord, het OM. Als we het laten klinken, kunnen we dan het effect ervan zien? 
Aangenomen dat we in het beste geval een gevoel van eenheid bereiken, blijft dit een gevoel. Nietsche spreekt 
van een organisch gevoel van eenheid en zegt dat de mens zich als een eenheid voelt voordat hij zich bewust is 
van een eenheid. Door een bepaalde vorm van expressie waardoor het OM klinkt, kan dit gevoel van eenheid 
ontstaan. Om het OM goed te laten klinken, hebben we een bepaalde voorbereiding nodig. Persoonlijke gedach-
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ten, emoties en afleidingen van welke aard dan ook beletten ons aandacht te schenken aan het OM, nodig om de 
helende kracht te ontwikkelen die eraan wordt toegekend. Het heeft een innerlijk vrije, luisterende mens nodig 
die een klank kan uitzenden en ontvangen. 
Met betrekking tot het dagelijks leven en de taal zegt Hauschka in de Substanzlehre op blz. 239: "Taal wordt 
alleen mogelijk wanneer de vocale kracht soeverein wordt beheerst door de volledig geïncarneerde persoon-
lijkheid." 
 
Omdat ik me al gewaagd heb aan het OM en de klank, die een aparte, langere beschouwing verdient en die tij-
dens deze conferentie zeker nog in een of andere vorm wordt besproken, durf ik nog een stap verder te gaan. 
Voor wat God zelf betreft: 
  
In het Onze Vader staat aan het begin: 
Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd. (Mattheüs: 6) 
 
Wat betekent dat? En welke naam van God is bedoeld? Heeft God wel een naam en wat betekent Gods naam 
voor ons? 
 
In een Hadith van Mohammed staat: "Voorwaar, God heeft negenennegentig namen, één minder dan honderd. 
Wie ze opsomt, gaat naar het paradijs". 
Ze worden Gods mooie namen genoemd. Enkele ervan zijn: de Barmhartige, de Heilige, de Vrede, de Schepper, 
de Vergevingsgezinde, de Toehoorder (ik heb ze willekeurig gekozen). De honderdste naam is onbekend. 
(Wikipedia) 
 
In het Oude Testament (Exodus, hoofdstuk 3), wilde Mozes van God weten wat hij de Israëlieten moest vertellen 
wat Gods naam is. We lezen: "God zei tegen Mozes: Ik zal zijn die ik zal zijn." 
 
Jezus noemde God zijn "vader". 
 
Alice Bailey spreekt vaak over "De Enige over Wie niets kan worden gezegd". (Kosmisch Vuur, p. 1242, Eng.) 
 
Namen kunnen werkwijzen uitdrukken, manieren beschrijven om het doel te bereiken en tot aspiratie dienen. 
Het heiligen van de naam (namen) van God vereist een diepe vereenzelviging met de betekenis van de concep-
ten die we aan God geven. Als we hem de Barmhartige noemen, wordt de naam alleen synoniem met de vorm, 
wanneer deze naam een reële impact op ons persoonlijke en openbare leven heeft, dat wil zeggen, als we zelf 
barmhartig handelen, als we oprecht barmhartig zijn. We moeten, om zo te zeggen, door onszelf de aard van de 
godheid ontdekken die we eraan toeschrijven en kunnen zodoende de schoonheid van God onthullen. 
 
Navid Kermani heeft een boek geschreven over de esthetische ervaring van de koran getiteld: God is mooi. Hij 
wijst erop (p.172) dat volgens de algemeen geldende islamitische traditie, het eerste woord dat God door de 
engel Gabriël tot Mohammed gericht heeft, was: iqra' – draag voor! De Koran is een collegetekst, het geschreven 
blad is secundair. Hij wordt ervaren door degene die hem hoort. Zo krijgt de "voordrager" de taak om door zijn 
manier van reciteren God dichter bij de mensen te brengen. De luisteraar krijgt de taak om dat wat hij hoort in 
zijn huidige vormleven op te nemen, en hij krijgt zo de mogelijkheid deze vormen in goddelijke, mooiere om te 
vormen. 
 
Alice Bailey wijst er herhaaldelijk op dat de mens zich ervan bewust kan worden dat hij dankzij zijn geestelijke 
vermogens de mogelijkheid van een intellectuele keuze heeft, en dat het daarom noodzakelijk is om het wilsas-
pect krachtiger te ontwikkelen. De wil (die zich van het persoonlijke bevrijd heeft) is in staat om zich te concen-
treren op de essentie, op de krachten en energieën achter de verschijnselen, en pas als deze kunnen worden 
herkend, kan de mens door begoochelingen en illusies heen kijken en kan hij beginnen te begrijpen door welke 
krachten en energieën hij omringd wordt en leren ermee om te gaan. 
 
Hoe brengen we de wilskracht met ons thema in verband? We lezen in ons programma van deze conferentie 
onder de titel van deze lezing: "Vereenzelviging met alle vormen van goddelijke leven is het doel van de inge-
wijde, zodat hij kan weten dat hij zelf een essentieel onderdeel is van dit geheel en zich kan richten op alle ni-
veaus van goddelijke kennis, wetend (en niet alleen theoretisch) dat dit ook zijn eigen inzichten zijn. " 
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Dus we “willen” (veronderstel ik tenminste bij de deelnemers van deze conferentie) met onze namen, onze 
vormen, onze manifestaties eraan bijdragen dat we dit doel van vereenzelviging met alle vormen van goddelijk 
leven benaderen. 
 
Termen dienen als aanduiding, als middel tot begrip, tot oriëntatie. Maar de uitleg van elke term komt vanuit de 
ervaring of kennis van ieder van ons. Theoretische concepten hebben iets verleidelijks, maar hun interpretatie 
dient slechts dan een goed doel als we ons denkpatroon, dat we op de concepten loslaten, onderzoeken en altijd 
afzetten tegen de waargenomen en beleefde realiteit. Ons denken is niet automatisch gericht op waarheidsvin-
ding, maar vaak eerder een oriëntatie in de ene of de andere richting. 
 
Onze menselijke wil of wilskracht, is dat niet een mengeling van denken, voelen en bewustzijn? Als we woorden 
spreken of een geluid geven, weten we dan precies wat we doen en wat we "willen"? 
 
Het is complexer dan we denken, maar juist de bewustwording van deze complexiteiten kan helpen een idee te 
krijgen van de complexiteit van de wereld en haar realiteiten, die vervolgens in het bewustzijn datgene kunnen 
oproepen wat in Een Verhandeling over Kosmisch Vuur (p. 1242, voetnoot) identificatie of vereenzelviging ge-
noemd wordt. 
 
Identificatie kan twee dingen betekenen: ofwel de weg naar het donker, wanneer we ons vereenzelvigen met de 
voorbijgaande vormen en gaan geloven dat we datgene zijn wat we niet zijn. Of de weg naar het licht, waarbij 
we onszelf herkennen als een uitdrukking van de eenheid die zich verwerkelijkt als onderdeel van een grotere 
eenheid. 
 
Wetende dat ik meer vragen heb opgeworpen dan antwoorden gegeven, dat mijn gedachten en de hier naar 
voren gebrachte kennis niet alleen van mijzelf komt, maar geïnspireerd werden door de gedachten van velen, 
zou ik graag tot slot een stelling uit de "geestelijke erfenis" van mijn vader presenteren afkomstig uit één van de 
talloze voorbereidingen van zijn toenmalige (1968) colleges. Deze stelling luidt: 
Metafysisch gezien is compassie gebaseerd op inzicht in de identiteit van alle levende wezens. 
 
“De veelvormigheid en diversiteit van de wezens wordt bepaald door de concepten van ruimte en tijd, omdat 
de veelheid zich alleen naast elkaar of na elkaar laat begrijpen. Als ruimte en tijd vreemd zijn voor het ego als 
een ding op zichzelf, dan is ook onderscheid noodzakelijk. Alle diversiteit, alle individualiteit is daarom slechts 
schijn. In essentie zijn het allemaal manifestaties van één en hetzelfde wezen, namelijk van de ene Wil. 
Maar wanneer een man zichzelf in alle andere wezens herkent, als hij de begoocheling doorziet en de sluier van 
Maya voor hem wegvalt, dan heeft hij dat eerbiedwaardige stadium van kennis bereikt dat reeds in de Veda's in 
het Sanskriet werd geopenbaard voor de mensheid: 
 
Tat - twam - asi! Dit ben jij ook!”  
 
 

* * * 
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VISUALISATIE  
(Frans) 

 
HET KRUIS 

 
Maak het jezelf gemakkelijk en adem licht en regelmatig. 
Zie jezelf als onderdeel van een groep - jouw groep, de Nieuwe Groep van Wereld Diena-
ren, ... 
 
De groep klimt naar de top van een berg. 
Het Kruis, hoog opgericht, reikt vanaf het hoge punt waarop ik sta naar de plaats van het 
licht, waar mijn Meester (mijn ziel) verblijft. 
Tegen dat kruis rust een ladder. 
Het gouden kruis en de ladder van puur licht zijn één, en door middel van hen rijs ik op. 
 
Wanneer ik omhoog kijk zie ik een uitgestoken hand. 
Wanneer ik omlaag kijk zie ik de vele handen die om hulp vragen. 
Met vreugde en hoop, erken ik het doel van de twee handen die ik bezit. 
 
Ik beklim de ladder, hoe moeilijk het ook lijkt, met beide handen uitgestrekt 
 

- degene boven mijn hoofd stevig vast gegrepen, 
- de andere omlaag vol met kracht om op te tillen. 

.... 
 
Kom geleidelijk terug naar het heden - hier op de conferentie. 
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DE VERHOUDING TUSSEN HET LEGER VAN DE STEM EN DE KLANK BEPAALT DE EVOLUTIE 
Daniela Ballardini  

Vertaald uit het Italiaans 

 
Een relatie is als een brug over de rivier; zij verbindt de ene oever met de andere, omdat zij in feite van beide 
kanten deel uitmaakt. 
Om de relatie tussen het geluid en het Leger van de Stem te illustreren zal ik door middel van een symbolische 
en analoge taal proberen een brug te bouwen die hemel en aarde, materie en geest, de veelheid van kleine 
klankjes en de Ene Klank kan verbinden. 
Een deel van de fundering van onze brug steunt op een plaats zonder ruimte of tijd. 
 
Uit de proloog tot het evangelie van Johannes: 
 
"In het begin was het Woord 
En het Woord was bij God, 
En het Woord was God. 
Alles is door Hem gemaakt 
En zonder Hem is er niets gemaakt." 
 
In het begin ademt de Ene uit, en brengt al uitademend het oorspronkelijke en scheppende Geluid voort. 
Door leentjebuur te spelen bij de theorie van de kwantumfysica voor wat betreft zowel de corpusculaire als de 
golfachtige aard van het licht, kunnen we een analogie proberen te maken. 
 
Als we ons verbeelden dat de klank, die wordt gevormd doordat de adem van God wordt ingeblazen in de at-
mosfeer, werkt zoals een lichtgolf die de ether in trilling brengt, hetgeen resulteert in de vorming van andere 
golven en weer andere, zoals een steentje wanneer dat in het water valt. 
Als golven zich voortplanten, wordt hun frequentie bij het naderen van het stoffelijke gebied verlaagd, en op 
het moment dat ze in de aardse atmosfeer binnenkomen zullen ze zich verdichten totdat ze uiteindelijk een 
deeltjeskarakter aannemen. Laten we ons voorstellen dat dit karakter de vorm aanneemt van een lichtgevend 
zaad. 
Daarom is de oerklank, uitgezonden door de mond van God, niet bestemd om verloren te gaan in het uitgestrek-
te universum, omdat de wereld op dit zaad wacht teneinde zelf onderdak te bieden aan het leven. 
 
Uit het oude commentaar ("Esoterische psychologie II", pagina 98): 
 
„Hij trad het leven binnen en wist dat dit de dood betekende. Hij nam een vorm aan en de duisternis ervan 
bedroefde Hem. Hij trok Zich terug uit de verborgen plaats en zocht de plaats van licht en het licht onthul-
de al datgene wat Hij het minste zocht. Hij smeekte vurig om te mogen terugkeren. (…) Doch uit de lagere 
sfeer van duisternis en smart steeg een stem op en smeekte: 'Wij lijden hier. Wij zoeken het Licht. Wij heb-
ben de glorie nodig van een binnentredende God. Hef ons op tot de Hemel. O Heer! Treed binnen in de graf-
tombe. Til ons op tot in het Licht en breng het offer.” 

Het zaad is dus gehuisvest in de schoot van de moeder; de stof verwelkomt het, en in de donkere grotten lijkt 
het verdwenen. Maar in het geheim van de diepten blijft het de oorspronkelijke toon voortbrengen waarmee 
het werd uitgezonden, slechts met enkele octaven verlaagd, om te trillen op de frequentie van de stoffelijke 
wereld die het gastvrijheid verleent. 
 
Door te vibreren geeft het zaad de opdracht om de levensvormen te bouwen voor een groot aantal wezens; ze 
zijn de ontelbare "hoveniers", het Leger van de Stem, de deva's, die het Moederaspect vertegenwoordigen. 
Zij zijn de bouwers van de vormen: door de Wet van Aantrekking verenigen zij zich en trekken zij de materie-
deeltjes aan om de vormen te smeden die de Ene Stem heeft opgedragen; door dit intense en vurige werk ont-
springt het leven, dat we ook kunnen weergeven met het beeld van de boom, als een symbolische brug tussen 
aarde en hemel. 
 
De wortels van de boom zitten stevig in de grond en omhelzen de Moeder en nemen er de voeding van; de tak-
ken strekken zich uit naar de Vader en ontvangen van de zon het licht dat nodig is voor de verrichting van de 
chlorofyl-synthese, essentieel voor het bestaan van de plant. 
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Dit alles, deze intense activiteit in de stof, heeft een doel; het doel van de boom is om vruchten voort te brengen. 
Maar de prachtige kleuring, geur en smakelijkheid van de vrucht is niets anders dan de zoete ondersteuning 
van de zaden; daarom omvat het werk van het Leger van de Stem in de natuur de productie van een veelvoud 
aan zaden: de materiële vormen die ontvangers van het Leven worden in de ruimte-tijddimensie. 
In deze dimensie is elk bestaan binnen een specifieke vorm bedoeld om te evolueren, om zijn wezen in over-
eenstemming met het goddelijke doel naar de hoogst mogelijke kwaliteit te brengen, en zo ontwikkelt het men-
selijk ras dit wonderbaarlijke alchemistische werk van transformatie en verheffing in het innerlijk, in een dua-
listische weergave. 
 
De mens kan ook symbolisch worden beschouwd als een brug, in zijn functie om op zichzelf aarde en lucht, ma-
terie en geest te verbinden en te verenigen. In allegorische taal werd dit vaak vergeleken met bomen en omge-
keerd; het is geen toeval dat de oorspronkelijke bewoners van Amerika spreken van bomen als "staande men-
sen". 
 
Evenals de wortels van planten, verbindt zelfs het energiecentrum onderaan onze wervelkolom ons met de 
aarde, waardoor de wortels van de moeder het juiste voedsel eraan kunnen onttrekken. 
En anderzijds verbinden de hogere energiecentra, zoals de boomkroon, ons met de Vader, met het licht. 
Op dit punt verlaten we even ons allegorische raamwerk om de beroemde "ontbrekende schakel" in Darwins 
evolutietheorie ter discussie te stellen. 
 
In de natuur blijven een mineraal, een plant of een dier door de eeuwen heen vrijwel ongewijzigd in hun fun-
damentele functies en in hun structuur, volgens een evolutionair ontwerp dat zó traag is dat het vaak onwaar-
neembaar lijkt. De hond van tweeduizend jaar geleden is praktisch dezelfde als de hond van vandaag, evenals 
de hedendaagse eik dezelfde structuur heeft als de eik van honderden jaren geleden. 
 
Deze poging om de materiële vormen in de loop van de tijd voortdurend gelijk te houden, terwijl ze enkele 
noodzakelijke aanpassingen maken responderend op de verandering van natuurlijke omstandigheden komt 
overeen met de veiligheid van de baarmoeder; het werk van de ondergeschikte stemmen, de deva’s, bestaat uit 
het aanbrengen van solide grenzen, een stevig omhulsel, opdat het leven zich beter kan uitdrukken. 
 
Maar op het moment van de 'crisis van individuatie' ontvangt de mens een principe dat zijn evolutionaire pad 
met betrekking tot de drie ondermenselijke rijken versnelt: het 'geest'-aspect of denkvermogen-aspect gegeven 
door de Heren van de Vlam, om in de dier-mens in te prenten - de goddelijke potentie maakt van hem in alle 
opzichten een kind van God, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. 
 
Deze versnelling gaat de vorm overbelasten; hij krijgt als doel niet langer ondergeschikt te zijn aan zijn kracht 
en traagheid, maar om deze te beheersen. 
Zo wordt ons 'ik-ben'-kind dus bij de hand genomen door liefdevolle privéleraren die de opdracht hebben ge-
kregen om de supervisie over het werk van de unieke ziel te houden en deze op allerlei manieren te ondersteu-
nen: de Hiërarchie als een centrum van liefde en een begripvolle bemiddeling. 
Evenals de functie van een brug tussen de drie natuurrijken en het spirituele koninkrijk aan de mens is toege-
wezen, dient de Hiërarchie ook als een brug tussen Shamballa, het planetaire centrum waar de klank uitgedrukt 
en gekend wordt, en het menselijke ras. 
 
Van alle stappen die de afstand tussen het Leger van de Stem en het Geluid omvat en verbindt en van alle plane-
taire en extra-planetaire centra die een aspect van dat Geluid realiseren en uitdrukken, wil ik de rol van het 
menselijk ras in deze relatie onderstrepen. De menselijke groep, geleid en gesteund door de Hiërarchie, is be-
last met de taak om de vierde scheuring aan te brengen in de sluier van maya, en om het nieuwe licht de moge-
lijkheid te bieden het juk van de vorm verder af te breken. 
 
Bemiddelaren handelen door liefde en wijsheid op alle gebieden en op elk evolutionair niveau, door zich te ver-
enigen, zich te verbinden en zich ten dienste van één zaak samen te voegen, in schijnbaar verschillende en uit-
eenlopende aspecten van de manifestatie. Ook de mens is als tussenpersoon, als "heilige boom van het leven", 
voorbestemd om de kwaliteiten van liefde, wil en wijsheid, door een diepgaande kennis van zichzelf en van zijn 
eigen essentie tot uitdrukking te brengen. 
 
Aan het begin van deze reis van "ken jezelf", kunnen we slechts een zwakke klank horen, nog steeds ver weg, 
nog steeds verborgen achter de chaos van de kleine stemmen die ons leven kenmerken: instincten, passies, 
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angsten, verlangens, behoeften. We identificeren onszelf met de vorm; de illusie van het zijn van veelvoud en 
materie is een erg dikke sluier, geweven door het Leger van de Stem. 
 
Het is als de zwarte aarde die het zaad verbergt: totdat het juiste moment aanbreekt, moet het zaad omhuld, 
verborgen en beschermd blijven. 
Maar het pad gaat voort, zeker en onvermijdelijk, en de toon van het Zaad van Licht, aanwezig in elke cel, wordt 
steeds beter gehoord. 
 
We beginnen ons bewust te worden van de takken, van de bladeren, van onze armen die omhoog reiken naar 
de hemel, en we herinneren ons de zon die samen met de moeder leven schenkt, gevoed door de wortels. 
Er ontstaat een gevoel van dankbaarheid en liefde; we voelen ons geliefd en we weten zeker dat diezelfde liefde 
elk levend wezen voedt. 
 
We realiseren ons ook dat een van onze opvallende talenten dat van creatief zijn is. Natuurlijk is heel de natuur 
creatief: bloemen, puppy's, fruit. Maar als het leven in de Natuur instinctief en onbewust is, dan zijn wij voorbe-
stemd om ons bewust te worden van wat er in ons wezen gebeurt, van het levensproces in ons. 
Deze progressieve "bewustwording" is de geleidelijke verlichting van alle aspecten van de "boom-mens" totdat 
hij op zekere ochtend wordt gewekt door een enkel Geluid dat uit zijn diepte tevoorschijn komt. 
 
Dan erkent hij dat hij zelf het Zaad van Licht is dat van de Vader kwam en dat in de baarmoeder werd 
ontvangen; hij onderkent dat hij ook de vrucht is van deze vereniging, de Zoon, en tegelijkertijd reali-
seert hij zich dat één aspect van zijn wezen een deel van de Moeder is. 
 
Zo realiseert hij in zichzelf de eenheid, als Liefde die alles verbindt, de muren van scheiding afbrekend die door 
de illusie van veelvoudigheid gecreëerd worden. De schil van het zaad barst om de spruit aan het licht te laten 
komen; de materiële vorm wordt opgeofferd en gekruisigd om de essentie te bevrijden. De mens identificeert 
zich niet langer met de minder belangrijke stemmen, omdat het goddelijke kind, de Christus, zichzelf vrijmaakt 
van de baarmoeder en geboren wordt. 
 
Er wordt gezegd dat "het kind zijn moeder moet verlaten om naar zijn vader te gaan". 
Door eindelijk zichzelf waar te nemen als een Christus, verwerkelijkt de mens de functie waarvoor hij werd 
geboren: die van een brug tussen aarde en hemel; een kanaal waardoor een eigenschap die hij niet bezat, in de 
materie wordt gebracht en waardoor het trillingsniveau wordt verhoogd en verlicht. 
Zich realiserend als een Zaad van Licht stopt de boom-mens met het op een instinctieve manier voortbrengen 
van vruchten als een natuurlijk fenomeen, en de nieuwe vruchten zijn vele malen geuriger en smakelijker, om-
dat ze worden geproduceerd met intelligentie, wijsheid en liefde. Ze zijn geboren om weggegeven te worden, 
omdat het besef een kind van de levende God te zijn, de mens naar zo'n staat van overvloed en volheid brengt 
dat hij niet anders kan dan geven. 
 
De tijd is voorbij dat iemand de boom van zijn fruit zou kunnen beroven, of dat deze rotten aan de takken om 
niet gebruikt te worden, zoals in de gelijkenis van de talenten. 
Van nu af geven bewuste intenties liefdevol hun vruchten aan mensen in nood, en zo werkt dienstbaarheid. 
Ik las in het tweede deel van "Esoterische psychologie" (pagina 97): 
 
"Deze drang om zich te offeren, van het ene afstand te doen voor het andere, de ene weg of gedragslijn te 
kiezen waardoor een andere weg wordt opgeofferd, te verliezen om ten slotte te winnen — dit alles ligt 
ten grondslag aan de geschiedenis van evolutie. Dit vereist psychologisch begrip. Het is een regerend be-
ginsel van het leven zelf en loopt als een gouden patroon van schoonheid door de duistere bouwstoffen 
waarmee de menselijke geschiedenis wordt opgebouwd. (…) 
Deze neiging of drang onderscheidt zich enigszins van begeren, zoals begeerte heden ten dage verstaan 
en bestudeerd wordt. Hetgeen het in werkelijkheid betekent komt neer op het tevoorschijn treden van 
datgene wat het goddelijkste in de mens is. Die neiging heeft een aspect van begeerte in zich, doch het is de 
dynamische, actieve kant en niet die van het gevoel. Het is het overheersende kenmerk van de Godheid." 

Dus de verhouding tussen het Leger van de Stem en het Geluid vindt plaats in een eindeloze cyclus van op-
bouw-vernietiging-opbouw, waarin de vorm het voertuig is dat het wezen toestaat, door ervaringen opgedaan 
in de stof, de treden van de evolutionaire ladder te beklimmen. Zodra het doel van de oude vorm bereikt is, 
wordt deze vernietigd en wordt een nieuw en geschikter voertuig gemaakt om verdere stappen op de Weg mo-
gelijk te maken. 
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Ik citeer uit een vers van de "Dhammapada" (verzameling geschriften van de boeddhistische canon): 
 
"Vele geboortes heb ik saṃsāra doorlopen 
Zonder te vinden wat ik zocht: 
Zoekend naar wie dit huis gebouwd heeft; 
Het is pijnlijk om steeds weer geboren te worden. 
Maar nu heb ik je gezien, O maker van dit huis! 
Je zal niet nogmaals je huis voor me bouwen: 
Al je spanten zijn gebroken, 
En je nokbalk is versplinterd. 
De geest heeft het Ongevormde bereikt, 
En is tot het einde der begeerte gekomen."9 
 
Wanneer hij stopt met zich te vereenzelvigen met de kleine stemmen, ziet de pelgrim de weg oplichten, zich 
realiserend dat hijzelf de Ene Klank is. Op dat moment kan hij beslissen, net als vele grote zielen vóór hem, om 
in de wereld van de vorm te blijven in de gedaante van een Bodhisattva, om diegenen te helpen die nog steeds 
lijden, omdat ze in de materie gevangen zijn, en bij hen het opnieuw ontwaken van de Christus te stimuleren. 

 
* * * 

 

Groepsmeditatie: Laat het licht binnenstromen  
(in het Spaans) 

Zie pagina 4-5 
 
 

* * * 
PAUZE 

* * * 
 
 

 

EEN ESOTERISCHE CATECHISMUS 

In het Frans 

Wat nu volgt, zijn enige woorden uit Archief XIII uit de Registers van de Meesters, die een boodschap brengen 
aan de strijder, die onderweg is. Zij volgen min of meer de richting van een oude Catechismus en werden ge-
woonlijk opgezegd door de deelnemers aan de kleinere mysteriën, voordat zij overgingen tot de grotere. 

 
Wat ziet gij, o Pelgrim? Hef Uw ogen op en zeg, wat gij aanschouwt. 
 

Ik zie een ladder, die opstijgt in het blauwe gewelf, terwijl de voet ervan voor het oog verborgen wordt in de 
mistflarden en nevelen, die rondom de planeet cirkelen. 

 
Waar staat gij, o Pelgrim? Waarop zijn Uw voeten geplaatst? 
 

Ik sta op een deel van de ladder en heb het vierde deel bijna bestegen; het laatste deel ervan strekt zich voor 
mij uit in de duisternis van een stormachtige nacht. Buiten die sfeer van uiterste somberheid zie ik de ladder 
weer omhoog stijgen, stralend en gloeiend in zijn vijfde afdeling. 

                                                 

9
 Dhammapada: Jarāvagga: Hoofdstuk 11 — vers 146 tot 156 
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Wat kenmerkt die afdelingen, die gij zo beschrijft als afgescheiden van een ander deel? Vormen alle niet 
slechts één gehele ladder met duidelijk gemarkeerde afdelingen? 
 

Er verschijnt altijd een kloof voor het oog, die (wanneer men er dichter bij komt) zich dan oplost in een Kruis, 
waardoor men opstijgt tot de volgende afdeling. 

 
Wat veroorzaakt dan het Kruis? Hoe stijgt Gij door de hulp daarvan? 
 

Het Kruis wordt gevormd door aspiraties, ingegeven door Goddelijke drang, die de lagere wereldse begeerten, 
die gevormd zijn door het leven, dat van beneden af ontwikkeld wordt, dwars doorkruisen. 

 
Verklaar duidelijker, wat Gij bedoelt en hoe dat Kruis de Weg wordt. 
 

De armen, die het Kruis vormen, worden de grote scheidingslijn, die tussen het lagere en het hogere geplaatst 
is. Op deze armen worden de handen genageld — de handen, die grijpen en houden, die voorzien in de lagere 
behoeften en die reeds gedurende vele eeuwen hiervoor geoefend zijn. Zie, wanneer de handen in hulpeloze 
toestand zijn en niet kunnen grijpen en vasthouden, dan glijdt het innerlijke leven uit zijn schil en bestijgt het 
loodrechte deel van het Kruis. Het gaat weg uit het lagere vierde en het Kruis overbrugt de kloof. 

 
Gaan zij, die dat deel bestijgen en het vierde achter zich laten, gemakkelijk verder? 
 
Zij gaan verder door tranen, wolken en mistflarden; zij lijden en zij sterven. Zij nemen afscheid van al hun 

aardse vrienden; zij bestijgen de Weg alleen; zij overbruggen de kloof met liefdevolle daden, volbracht te mid-
den van het lijden van het leven; zij heffen één hand op naar Hem, Die juist boven hen staat; zij reiken één hand 
naar beneden naar de mens, die het dichtst onder hen staat, De handen zijn, bevrijd van de dwarse armen, 
slechts vrij om vastgehouden te worden — vastgehouden door de Ene, Die bijstand verleent, door de andere, 
die zij opheffen. Slechts de lege door spijkers geschonden handen kunnen de keten gesloten houden. 

 
Waar eindigt de lengte van de ladder? Door welk punt van duisternis dringt hij heen en tot hoe ver reikt het 
einde? 
 

Hij snijdt door de zich kristalliserende sfeer met zijn talloze vormen; hij dringt door het waterige gebied, over-
spoeld door de maalstroom der getijden; hij gaat door de diepste hel, tot in de dichtste begoocheling en eindigt 
in het verborgen vuur, het gegoten meer, dat het hevigst brandt en maakt contact met hen, die het vuur bewo-
nen, de Agnichaitans van de roodgloeiende hitte. 

 
Hoe hoog stijgt de ladder? Waar is het einde ervan? 
 

Hij stijgt op door de stralende sferen, door al de zes afdelingen ervan heen. Hij stijgt tot aan de machtige Zetel 
binnen de laatste vijfde en gaat van die verheven Zetel naar een nog grotere afdeling. 

 
Wie zit op die verheven Zetel binnen de laatste vijfde? 
 

Hij, Wiens Naam wij niet vermelden behalve in uiterste aanbidding; de Jongeling van Eindeloze Zomers, het 
Licht van het Leven zelf, de Wonderbaarlijke, de Oude, de Heer van Venus, Liefde, de Grote Kumara met het 
Vlammende Zwaard, de Vrede van de gehele Aarde. 

 
Zit dit Wonderbaarlijk Wezen alleen op Zijn saffieren Troon? 
 

Hij zit alleen, maar dichtbij staan op de treden van de regenboog drie andere Heren, Die het resultaat vergaren 
van Hun werk en al Hun winst opofferen om de Heer van Liefde te helpen. 

 
Worden Zij bijgestaan in Hun werk? Staan er ook anderen met grotere vermogens dan de onze op de ladder? 
 

Dit machtig Viertal, Handeling en Liefde, werkt verstandig samen met Hun Broeders van een lagere graad, de 
drie Grote Heren, die wij kennen. 

 
Wie helpen deze machtige Heren? Wie zetten Hun werk voort en verbinden het lagere met het hogere? 
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De Broeders van Logoïsche Liefde in al Hun vele graden. Zij blijven binnen de laatste vijfde, totdat deze het ge-
hele vierde geabsorbeerd heeft. 

 
Waarheen voert de ladder dan? 
 

Naar de grootste Heer van allen, voor Wien zich zelfs de Verheven Oude vol gehoorzaamheid diep terneer 
buigt; voor Wiens troon van stralend licht Engelen van de hoogste rang, Meesters en Heren van diepst erbar-
men, zich temeer werpen en zich nederig buigen in afwachting van het Woord om op te staan. 

 
Wanneer weerklinkt dat Woord? En wat gebeurt er, wanneer het door de sferen weergalmt? 
 

Dat Woord weerklinkt niet, voordat de Heer van eindeloze Liefde het werk in orde acht, Hij doet dan een kleiner 
Woord weerklinken, dat door het stelsel heen trilt. De grotere Heer van kosmische Liefde, vult, wanneer Hij de 
klank hoort rondgaan, het akkoord aan en doet het geheel weerklinken. 

 
Wat zal er gezien worden, o Pelgrim, op de Weg, wanneer dat laatste akkoord weerklinkt? 
 

De muziek van de eindeloze sferen, het in elkaar opgaan van de zeven; het einde van tranen, zonde, strijd en 
vernietiging van vormen; het einde van de ladder, het opgaan in het Al en einde van de rondcirkelende bollen 
en hun tot rust komen. 

 
Welke rol, o Pelgrim op de Weg, speelt Gij in dit stelsel? Hoe zult Gij tot rust komen, hoe zult Gij voor Uw 
Heer staan? 
 

Ik speel mijn rol met strenge vastberadenheid, met ernstige aspiratie; ik richt mijn blik naar boven en help naar 
omlaag; ik droom niet en rust ook niet; ik zwoeg, ik dien, ik oogst; ik bid; ik ben het Kruis; ik ben de Weg; ik trap 
op het werk, dat ik doe; ik stijg boven mijn gedode zelf uit; ik dood begeerte en ik span mij in en vergeet iedere 
beloning. Ik geef de vrede op; ik verlies rust en onder de druk van het lijden verlies ik mijzelf en vind Mijzelf en 
kom tot rust. 

 
OM 

* * * 
 

DE WET VAN TRILLING: GELUID EN DE ESOTERISCHE BETEKENIS VAN WOORDEN 
Julio Ferreras 

Vertaald uit het Spaans 
 
Zeggen dat alles door wetten wordt geregeerd is hetzelfde als zeggen dat universele wetten alle scheppingspro-
cessen, de manifestatie en de beheersing van het universum bepalen. De natuurwetenschappen erkennen dit 
tegenwoordig, zelfs al is het nog verre toekomst om al deze wetten te kennen, maar ze maakt vooruitgang door 
middel van vele onderzoeken en via de menselijke evolutie zelf en zo naar een beter begrijpen van de wetten 
die het universum beheren. De menselijke evolutie en vooruitgang gaan in feite over het beter kennen en be-
grijpen van hoe het universum en haar wetten werken en zelfs hoe zij een invloed hebben op ons leven en onze 
visie van de werkelijkheid. Wanneer de mensheid erkent dat de wetten alles regeren, dat niets aan de regels 
van de wet ontsnapt, dan zullen onze levens getransformeerd worden en zal de mensheid in nauwer verband 
met deze wetten leven. 

Wat de Wet van Trilling betreft is het een van de vier ondergeschikte wetten van de Wet van Economie, de ba-
siswet die de materie regeert, het derde aspect. Als we onszelf beperken tot de zeven wetten van ons zonne-
stelsel, dan is een ervan de Wet van Trilling die ten grondslag ligt aan alle manifestatie die op het eerste gebied 
ontstaat en dit volgens Een verhandeling over Kosmisch Vuur, waarin we lezen: “De Wet van Trilling, die zich 
inlaat met de grondtoon of de maatstaf van de stof van ieder gebied. Door kennis van deze wet kan de materie 
van welk gebied ook in de zeven afdelingen ervan beheerst worden.”1 

Deze wet wordt eveneens gekend als de atomische wet van ons zonnestelsel. “De wet van trilling en de studie 
van atomische substantie houden nauw met elkaar verband. Wanneer men meer van de atomen en hun wer-
king weet, van hun reactie en wisselwerking, zal men zijn lichaam op wetenschappelijke wijze beheersen door 
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de wet van vibratie en de wet van ritme te doen samenvallen.”2 In deze woorden kunnen we zien dat de fysi-
sche wetenschap op een dag dichter bij de kennis van deze atomische wet van ons zonnestelsel zal komen. Mo-
derne fysici erkennen dat alles trilling is. Nicola Tesla zei dat “indien je de geheimen van het universum wilt 
ontsluieren, moet je in termen van energie, frequentie en trilling denken”. 

Denken is een van de hoogste vormen van trilling. Daarom hebben we uitdrukkingen als “energie volgt op ge-
dachte” en “zoals een mens denkt, zo is hij”. Dit doet ons denken aan twee van de zeven Beginselen van het 
Hermetisme: Het beginsel van het denkvermogen (“Het AL is Denkvermogen, het universum is mentaal”) en het 
beginsel van trilling (“niets is statisch, alles is in beweging, alles is trilling”). 

Het beginsel van de Wet van Trilling wordt onder vele namen gekend (resonantie, afstemming, aantrekking, 
affiniteit, sympathie) en heeft in het dagelijkse leven vele toepassingen. De mensheid zelf heeft in haar onbe-
wuste wijsheid (het collectieve onderbewuste) verschillende spreekwoorden en gezegdes die naar deze wet 
verwijzen: “Soort zoekt soort”, “Er is geen twee zonder een derde”, “De ene fout leidt naar de andere”, enz. Dit is 
zo omdat deze wet als een magneet werkt die gelijkgezinden aantrekt. Als we daarom op een zeker emotioneel 
niveau trillen, trekken we gelijkaardige emoties aan en als we op een geestelijk niveau trillen, trekken we gees-
telijke ervaringen aan. 

Volgens de oosterse leringen wordt ons zonnestelsel met hogere systemen verbonden door middel van geluid 
en trilling. De oude wijsheid uit India bevestigt dat het universum tot bestaan kwam door middel van geluid, en 
daaruit ontstond licht en uit licht kwam de materie voort. In een van de Upanishads lezen we “Alles en iedereen 
wordt naar dat gebied van bewustzijn aangetrokken dat overeenkomt met de eigen innerlijke trilling.” Deze 
wet herinnert er ons dus aan dat we enkel in contact kunnen komen met datgene waarmee we in resonantie 
zijn. Kennis van deze wet kan daarom aan de mensheid een groot voordeel bieden. 

Maar waarom wordt deze wet dan verbonden met klank en het woord? Daniel Levy, een pianist, leraar en 
schrijver, (die in 2009 aan de conferentie van de Arcane School in Genève deelnam) geeft ons een uitleg in zijn 
boek “Euphony, The Sound of Life”. Euphony betekent harmonie in klank, en is – zoals de muziek zelf – een kunst 
en een wetenschap. Dit boek gaat over de uitwerkingen van klank op het menselijk wezen en is voor die men-
sen geschreven die zichzelf beter willen kennen, die kunst en schoonheid beschouwen als twee onderling ver-
bonden werkelijkheden, en voor hen die juiste en harmonieuze verhoudingen nastreven en de liefde voor mu-
ziek begrijpen als de klank die leven geeft. 

Aangaande het geluid, zoals met licht of vuur, heeft de wetenschap niet het zelfde punt van begrijpen bereikt, 
als het bijvoorbeeld bereikt heeft in de andere gebieden van de fysieke wereld. Het is daarom dat in het ons 
omringend geluid er nog vele geheimen en mysteries zijn. Het is daarom dat geluid zo’n kracht en magie heeft 
die uit de muziek zelf voortkomt. En misschien is het daarom waarom D. Levy ons zegt dat het meest fascine-
rend onderzoek dat tegenwoordig gedaan kan worden om de werkelijkheid te begrijpen, de ongekende wereld 
van het geluid moet inhouden. 

D. Levy zegt zelf dat: “De wetenschap de intuïtie bevestigt die bijna alle oude mensen hadden over het ontstaan 
van de kosmos door middel van het Woord, het Verbum, de Klank, en het Lied, en zij experimenteerden met 
deze elementen.” In een andere passage bevestigt Levy dat “er gezegd werd dat het voornaamste middel dat de 
wielen van de natuur naar het waarneembare leven doet draaien het geluid is, omdat de originele Klank of 
Woord de materie, waaruit alle vormen voortkomen, tot trilling brengt.” 

De musicoloog Don Campbells zegt in zijn boek “The Mozart Effect” dat ons hele leven door geluid en trilling 
worden omhuld en hij bevestigt dat muziek “het geluid van de hemel en de aarde is, van getijden en stormen. … 
Het is de oorspronkelijke adem van de schepping, de stem van de engelen en de atomen; het is, in laatste in-
stantie, de materie die vorm geeft aan het leven, dromen, zielen en sterren”. Een van de kenmerken van geluid 
is inderdaad haar universaliteit. Het is daarom dat de taal van de muziek voor alles de taal van het geluid is en 
daarom universeel. 

Wat het woord betreft, en dit kan van elk geluid gezegd worden, het heeft kracht dank zij haar trilling. Maar we 
moeten in gedachte houden dat de mysterieuze wereld van geluid, op haar hoogste punt, de muziek omvat; op 
een tussenliggend punt vinden we het woord; en op het laagste punt vinden we lawaai. Het is daarom dat in de 
muziek het geluid haar hoogste trilling uitdrukt, haar grootste subtiliteit, haar zuiverste geest. In de woorden 
heeft geluid meer beperkingen en is meer geremd omwille van haar stoffelijkheid en het is in het lawaai waar 
we de ongeordende materie vinden. 

Spraak is een specifieke en kenmerkende eigenschap van de mensheid. Volgens de Geheime Leer “wordt het 
woord (verbum) of de taal van alle menselijke wezens voor hen op onbewuste wijze een zegen of een vloek”. 
Alice Bailey zegt dat “Hij, die over zijn woorden waakt en die alleen spreekt met altruïstische bedoelingen, ten-
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einde de energie der Liefde door middel van de tong uit te dragen, iemand is, die snel de beginstappen machtig 
wordt die genomen moeten worden ter voorbereiding tot inwijding”3. Het is nu dus makkelijker om te begrij-
pen wat M.Blavatsky bedoelde toen ze zei dat taal een zegen of een vloek is, want men kan door middel van het 
woord veel goed doen of veel schade berokkenen, naargelang het wordt gebruikt. 

In feite onthult de manier waarop de mensheid het woord gebruikt dat de graad van evolutie en bewustzijn nog 
steeds laag is, want het wordt niet alleen gebruikt om de broederschap en de goede wil te voeden, maar wordt 
dikwijls als een wapen gebruikt voor persoonlijk voordeel daarbij de heiligheid van het woord vergetend. Dit 
misbruik van de taal heeft tussen mensen in het verleden veel verwarring en moeilijkheden teweeg gebracht 
daar we van de ware oorsprong en betekenis van het woord zijn afgedwaald. We kunnen daarom zeggen dat de 
gewone taal haar esoterische waarde verloren heeft, met als uitzondering misschien de poëzie van de Woorden 
van Macht. Deze woorden ontlenen hun macht aan het Heilig Woord of het Geluid dat door de Schepper uitge-
zonden wordt en gebruikt wordt in de ceremonie van inwijding. 

“Spreken is één van de sleutels die de deuren van verbinding opent tussen mensen en ijlere wezens. Het geeft 
de sleutel tot het ontdekken van die wezens waarmee aan de andere zijde van de sluier contact gemaakt wordt. 
Maar alleen hij die geleerd heeft te zwijgen en gekomen is tot de kennis van de tijden om te spreken kan deze 
sluier passeren en zekere esoterische contacten leggen. Magie bestaat, wordt ons in de Geheime Leer verteld, in 
het toespreken van de Goden in Hun eigen taal; daarom kan het spreken van de gemiddelde mens Hen niet be-
reiken.”4 

1. Een verhandeling over Kosmisch Vuur, blz. 219 
2. Een verhandeling over Witte Magie, blz. 65-6 
3. Mensen- en Zonne-inwijding, blz. 74 
4. Een verhandeling over Kosmisch Vuur, blz. 981 

 

* * * 

DISCUSSIE IN KLEINE GROEPJES 
WERKWIJZER – GROEPSDISCUSSIES ZATERDAG 

“LATEN WE DE REGELS LEREN WAARMEE HET LEGER VAN DE STEM 
 BINNEN DE SLUIERS VAN MAYA WERKT” 

 
Net als vorig jare stellen wij u een andere manier voor om de groepsdiscussies te beginnen, vrijelijk geïnspireerd 
door de techniek van “fototaal”. Wat is voor ons het belang van deze methode? In het hele parcours van de Arcane-
school speelt de visualisatie een belangrijke rol. Welnu, deze namiddag wordt er een werk rondom deze techniek in 
gang gezet. Het is een echt groepswerk dat op ons wacht aan het einde van de sessie… Wij kunnen zo delen in onze 
reflecties rondom de zaadgedachte.  

 
 Totale duur: 90 minuten 
Aan iedere groep overhandigen we een serie beelden met betrekking tot de sleutelgedachte en potlood & papier. 

 
De etappes in 7 fases 
Voor iedere fase geven wij u een tijdsbenadering aan. Iedere groep heeft de vrijheid zich te organiseren zoals 
hij zelf wil. Laten wij ons volledig vrij voelen bij deze oefening. 

 
1. Zich in groepen verdelen  (5 minuten)  Ga zo in groepen zitten dat er voldoende plaats is om de beel-

den neer te leggen en mogelijk zo, dat u uw overdenkingen op papier kunt schrijven. Voor een goed ver-
loop adviseren wij groepen van maximum 8 personen (eventueel 10) en iemand aan te stellen die ver-
slag uitbrengt.  

Een korte groepsmeditatie houden over de zaadgedachte van de dag ( 2 tot 3 minuten): 

 “LATEN WE DE REGELS LEREN WAARMEE HET LEGER VAN DE STEM 
 BINNEN DE SLUIERS VAN MAYA WERKT” 

 

Om deze zaadgedachte iets in te perken kunnen de volgende gedachten voor nadenken worden gebruikt, 
ontleend aan Brieven over Occulte Meditatie, p183: 
De menselijke evolutie zou sterkte moeten geven aan de deva's en de deva's vreugde aan de mensheid.  
De mensen zouden de deva's het objectief gezichtspunt moeten mededelen, terwijl zij op hun beurt hun 
helend magnetisme in de mens moeten overgieten.  
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Zij zijn de bewakers van prana, magnetisme en vitaliteit, gelijk de mens de bewaker is van het vijfde be-
ginsel of manas. 

2. De groep denkt in stilte na. (5 minuten) Iedereen kiest het beeld of tekent er een, dat volgens 
hem/haar de zaadgedachte of de waargenomen intuïtie het beste weergeeft (twee of meer personen 
kunnen hetzelfde beeld kiezen). Wat aan iedereen gevraagd wordt is een persoonlijke keuze te maken 
van een beeld/ tekening om visueel en verbaal een persoonlijk standpunt, een ervaring, innerlijke beel-
den, een intuïtie uit te drukken en dit toe te lichten…. 
 

3. Wij proberen de impressies, de gevoelens, de gedachten, de intuïties op te schrijven (5 minuten), 
die met onze keuze verbonden zijn, ofwel die zich plotseling voordoen. 
 

4. Iedereen vertelt in 2-3 minuten aan de groep waarom hij/zij dit beeld gekozen of getekend heeft. 
(30 minuten) Het doel van de uitwisselingen is niet in de orde van een zoektocht naar het “goede ant-
woord” met betrekking tot de gebruikte zaadgedachte, maar dit zal het voor iedereen mogelijk maken 
door de eigen keuze, zijn/haar innerlijke houding, terug te vinden of uit te werken, zich er rekenschap 
van te geven, het aan anderen proberen over te brengen en tevens ook te luisteren naar hun keuzes en 
diepgaande standpunten.  

 
5. Wanneer iedereen zich uiteindelijk om beurten uitgedrukt heeft, bestaat de volgende etappe 

er uit slechts een beeld, tekening per groep te kiezen. (10 minuten) In dit overleg wordt voorge-
steld het beeld te nemen dat met algemene overeenstemming is gekozen door in enkele korte zin-
nen de motivatie te geven die uitlegt, waarom precies dit beeld of tekening door de groep is uitge-
kozen. Probeer te vermijden dat door stemmen een beeld gekozen wordt. Dit beeld of deze tekening 
is niet noodzakelijkerwijs een van de beelden die in de voorafgaande etappe gekozen is. Het kan dus 
een heel ander beeld of tekening zijn.  
 

6. De laatste etappe zal voor de groepen die het wensen, een plenaire weergave zijn door die-
gene  die verslag uitbrengt.   (20 minuten)   

Presentatie van het beeld/tekening toegelicht met 4 of 5 korte zinnen die het in grote lijnen aange-
ven. (maximum 3 minuten per groep).  
 

Selecteer alstublieft slechts één afbeelding. 
Probeer de presentatie te beperken tot de kern van het beeld 

of tekening in 4 of 5 korte en synthetische zinnen, 
om aldus zoveel mogelijk groepen toe te staan 

deel te nemen aan deze plenaire sessie. (3 min per groep). 

  

* * * 
 

Groepsmeditatie: Laat het licht binnenstromen (in het Spaans) 

Zie pagina’s 4-5 
 

* * * 

************************************** 
 

EIND VAN DE DAG 

************************************** 
* * * 
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ZONDAG 20 mei   

Middagprogramma 

 

LAAT DAN DIE STEM NIET MEER GEHOORD WORDEN  
EN LAAT DE GROEP ZICH VOORWAARTS BEWEGEN BINNEN DE KLANK 

 
Wij houden ons bijgevolg bezig met het versneld aspect van het goddelijk evolutieproces. Wij hebben te maken met de 
verhouding van het leger van de Stem tot de KLANK die de evolutie bepaalt en met het werk van toezicht der Hiërar-
chie, zoals zij het werk van de in alle vormen aanwezige ziel ondersteunt, de vormen opgebouwd door het leger van 
de Stem en door de deva's in hun gesloten gelederen.                                                   De Stralen en de Inwijdingen, 183-4 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

* * * 

  

MANTRAM VAN EENWORDING 

(Spaans) 
 

Eén zijn de mensenzonen en één ben ik met hen, 
Liefde betracht ik en geen haat. 

Te dienen tracht ik zonder verplichte dienst te vorderen; 
Te helen tracht ik, niet te wonden. 

 
Moge het lijden zijn beloning van licht en liefde brengen. 

Moge de ziel de uiterlijke vorm beheersen, 
En ook het leven en al wat er gebeurt; 

En Liefde doen verschijnen, 
Die grondslag is der lotgevallen van de tijd. 

 
Moge visie komen en inzicht. 

Moge de toekomst zich ontsluieren, 
Dat innerlijke eenheid te voorschijn kome, 
En uiterlijke scheuring worde overbrugd, 

Dat liefde zegeviere, 
En alle mensen zich tot liefde bekeren. 

 
OM 
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Harmonie van Kleur en Toon: Van de Noot naar het Volledige Akkoord 

Barbara Valocore 
Vertaald uit het Engels 

Wanneer de ziel met het proces van incarnatie begint door terug te keren naar het fysieke gebied en een fysieke 
vorm aan te nemen, begint zij de bronnen ervan te consolideren en bereidt zij zich voor om af te dalen naar de 
dichte materie. Zij geeft leiding aan de deva’s van bouw om een fysiek voertuig van de hoogst mogelijke kwali-
teit te bouwen en door harmonische vibratie verzamelt zij de stof door middel waarvan zij het beste werkzaam 
kan zijn om op het fysieke vlak ervaringen op te doen. Occult gezien “sterft” zij vervolgens en wordt een gevan-
gene van de vormaard. In de loop van de tijd, en na ontelbare cycli van fysieke incarnatie, blijft de ziel met 
groepsbewustzijn op haar eigen gebied werken, geduldig wachtend in haar zelfgekozen gevangenis op het ont-
waken van haar schaduw, de persoonlijkheid, in het stralende zielenlicht en in de realiteit van de geestelijke 
werelden waarvan de ziel de vertegenwoordiger is. Naarmate de schaduw evolueert, begint deze langzaam de 
toon van de ziel te 'horen' en gevoelig te worden voor haar geluid en kleur. Dan begint het conflict, de dissonan-
tie en het "botsen van de kleuren", die benauwdheid en moeilijkheden brengt voor de on-eenlijnige en lang-
zaam ontwakende persoonlijkheid. 
 
Niemand weet precies het moment waarop een mens begint te horen, maar dit heeft zeker vóór de geboorte 
plaats. In de baarmoeder hoort de baby de stem van zijn moeder en kent hij de kwaliteit en de toon ervan. Hij 
voelt het ritme van haar hart en wordt de veiligheid van haar levenskracht gewaar. De baby komt in de wereld, 
wordt geconfronteerd met allerlei soorten verwarrende geluiden en kleuren en moet langzaam de betekenis 
beginnen te doorzien van de omringende dissonantie. Hij begint een lichaam van kennis te bouwen dat de ge-
luiden in begrijpelijke en vertrouwde ritmes en waarnemingen organiseert tot herkenbare patronen en vor-
men. Deze activiteit maakte al zolang mensen incarneren deel uit van het evolutionaire proces en zij werd tallo-
ze keren herhaald door het incarnerende ego. 
 
Het menselijk lichaam is een instrument voor de klank. Iedereen die grote operazangers heeft gehoord, reali-
seert zich dat het lichaam een efficiënte resonansruimte is. De lucht die door de stembanden wordt gestuurd 
resoneert binnen de benige delen van de romp en de schedel, waardoor de zanger klanken kan produceren die 
buitengewoon krachtig en mooi zijn. Dit is het resultaat van een correcte fysieke en emotionele afstemming die, 
in combinatie met door de ziel aangestuurde artisticiteit en vaardigheid, inspiratie bij de luisteraar oplevert. Op 
de meer subtiele vlakken veroorzaakt het menselijke voertuig zelf door voortdurende mentale, emotionele en 
fysisch-etherische trillingen een klinkend geluid en een uitstraling van kleur. Als we met etherisch zicht of ge-
hoor zouden kunnen zien of horen, dan zouden we ons verbazen over de activiteit die in en om ons heen 
plaatsvindt en over de wijze waarop we andere levens beïnvloeden. Het geluid dat we uitstralen wordt meestal 
bepaald door de sluiers van maya totdat we de regels van het geestelijke leven gaan toepassen. 
 
Wanneer de aspirant het occulte pad begint te betreden, krijgen de implicaties van geluid en kleur een geheel 
nieuwe en zinvolle betekenis. Naarmate het bewustzijn gevoeliger wordt, wordt het duidelijk dat er een groot 
verschil is tussen de innerlijke werelden en de uiterlijke wereld van schijn en begoocheling. Wat is echt? Wat 
voor de vijf fysieke zintuigen werkelijk lijkt, maakt in feite deel uit van de Grote Illusie en door de volgehouden 
praktijk van meditatie, worden de innerlijke waarnemingen tot een levende werkelijkheid waarop men kan 
vertrouwen. Eenmaal op het occulte pad versnelt de vibratie van de aspirant en dus ook die van zijn grondtoon. 
 
Meditatie is een van de belangrijkste creatieve middelen voor gebruik door een mens. Voor studenten van de 
esoterische filosofie is occulte meditatie een manier van leven en een transformerende activiteit die blijvende 
veranderingen in alle voertuigen van manifestatie bewerkstelligt. Wanneer de student begint te mediteren, 
wordt het duidelijk dat zielsenergie alle donkere en weggestopte uithoeken van de psyche verlicht. Terwijl deze 
verontrustende beelden opkomen, ervaart het lagere zelf opnieuw zorg en conflicten en vraagt het zichzelf op-
nieuw af: "Wat is echt?" De energieën die tussen de lichamen circuleren botsen en dissoneren zodra de fysieke 
elementalen geagiteerd raken en loskomen van hun tot dan toe gerieflijke bestaan. Het is een echt conflict en 
zonder training kan het voor de aspirant een moeilijk terrein zijn om op te navigeren. 
 
Uiteindelijk merken we, door gebruik te maken van onthechting, onbaatzuchtige observatie en bovenal geduld, 
dat het conflict tussen de ziel en persoonlijkheid minder schrijnend wordt. De atomaire materie in het lichaam 
begint te veranderen en te transformeren. De oude en vanaf nu belemmerende gewoonten en gedachtevormen 
worden weggegooid door de ronddraaiende beweging van de centra en nieuw en verfijnder materiaal wordt 
ingebouwd in de voertuigen wanneer de persoonlijkheid zich bewust op de ziel begint af te stemmen. Het in-
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strument begint zichzelf te synchroniseren en de energieën, de tonen en kleuren worden harmonischer en stra-
lender. 
 
 We weten dat de basis van het hele gemanifesteerde Universum Klank is; alles is trilling en energie. We weten 
ook dat de microkosmos de macrokosmos weerspiegelt, dus de processen die in kosmische zin doorgaan, moe-
ten door ons op het fysieke vlak worden weerspiegeld. De grote Logos, Degene in Wie we leven en bewegen en 
in Wie we ons Wezen hebben, blies de tweede grote Adem uit, en creëerde door de werking van het heilige 
Woord het tweede systeem, het huidige systeem van liefde / wijsheid. Dit heilige Woord dat de Klank beli-
chaamt, ondersteunt al het leven en zonder de voortdurende uitademing ervan zou alles ophouden. De Logos 
creëert de kosmische symfonie, de Muziek der Sferen waarnaar in de oude literatuur zo vaak wordt verwezen, 
en deze compositie is nog niet voltooid. Hij is nog steeds doende zijn afstemming te verfijnen en de kosmische 
tonen en uitdrukkingen te ontwikkelen. Het zevenvoudige akkoord zal uiteindelijk worden gebouwd en deel 
gaan uitmaken van Zijn bijzondere frase totdat de hele symfonie is voltooid en het systeem is vervolmaakt. De 
mensheid, de microkosmos, heeft een rol te spelen in dit geweldige creatieve proces. 
 
Pythagoras, de oude Griekse filosoof, van wie men aanneemt dat hij een incarnatie was van de Meester K. H., 
wordt algemeen beschouwd als de ontdekker van de boventonen of harmonische reeksen in de muziek. Deze 
tonen vormen een reeks die voorkomt binnen de grondtoon, maar die gewoonlijk niet door het menselijk oor 
worden waargenomen tenzij er een soort manipulatie van de grondtoon plaatsheeft. Dit kan eenvoudig worden 
gedaan op een snaarinstrument door de snaar zachtjes op bepaalde precieze mathematische verhoudingen aan 
te raken. Boventonen worden soms opzettelijk gespeeld in viool- of gitaarstukken. De boventonen kunnen ook 
met de menselijke stem hoorbaar worden geproduceerd door de tong in de mond te bewegen en een toon te 
laten klinken. Wellicht heb je bijvoorbeeld ooit gehoord van de Mongoolse "Keelzangers van Tuva", een mislei-
dende naam omdat alle menselijke geluiden in de keel met behulp van de stembanden worden gemaakt. Er zijn 
andere beoefenaars van "boventoonzang" waarbij men hoge tonen kan horen klinken boven de grondtoon die 
gezongen wordt. De eerste boventoon na de basissteek is de dominant of kwint, de vijfde toon boven de grond-
toon. De volgende is de grote terts. Samen vormen deze drie gestemde tonen een zogenaamde 'grote drieklank', 
een basisbouwsteen in alle westerse muziek van de laatste 300 jaar. 
 
De Oude Wijsheid staat vol met verwijzingen naar muzikale termen. We hebben de poëtische zinnen van de 
oude commentaren gelezen en geprobeerd de stanza's van Dzyan te begrijpen. Overal zijn er verwijzingen naar 
het Heilige Woord, de Woorden van Kracht en naar onuitspreekbare woorden of zinsneden die we niet mogen 
kennen. We leerden veel over het weerklinken van het Heilige Woord, het OM en de implicaties daarvan voor 
de evolutie. De Hemelse Mens, de Meester-Musicus, is nog steeds bezig met het creëren van de kosmische sym-
fonie en bepaalde tonen worden door Hem gekend. Alle engelen- of mensenlevens trillen mee binnen Zijn 
schepping. Er is de basistoon van de materie, de grondtoon, de grote terts van de vervolmaakte persoonlijkheid, 
de dominante kwint van het Ego, de ziel, en het volle akkoord van de Monade of Geest. Hij heeft deze tonen 
ontdekt en verfijnt hun kleuren en de Mensheid, de microkosmos, moet hetzelfde doen om het systeem com-
pleet te maken. Hoe kunnen we dit bereiken? 
 
Als belichaamde zielen bestaan we op het fysieke gebied in fysieke lichamen met alle beperkingen die dat met 
zich meebrengt. Lichamelijk horen we slechts een klein deel van de geluiden van de natuur en zien we slechts 
een klein deel van het lichtspectrum. Maar verder in de toekomst zal de mensheid zeer gevoelige voertuigen 
ontwikkelen die in etherisch opzicht de subtielere trillingen zullen waarnemen. Dus voor dit moment moeten 
we onze gevoeligheid voor de innerlijke klank proberen aan te scherpen en ons afstemmen op de vibraties van 
onze eigen specifieke kleur en toon. Terwijl we leren wat eenlijnigheid betekent en hoe dit onze identificatie 
verandert, beginnen de frequenties van de grote terts, de toon van de persoonlijkheid en die van de grondtoon 
te synchroniseren en met elkaar te harmoniëren. De schommelingen daartussen worden kleiner en de toon en 
kleur worden puurder. De kwaliteit verandert naarmate de afstemming verbetert, en naarmate de discipel be-
wuster wordt is het duidelijk dat de vibratie voortdurend verandert; zij wordt met het toenemen van de geeste-
lijke spanning steeds hoger en verfijnder. 
 
Intussen worden we ook innerlijk gevoelig voor de toon van de reine kwint, de toon van de ziel. De persoonlijk-
heid verliest, door meditatie, studie en dienstbaarheid, zijn gevoel van afgescheidenheid en begint zichzelf over 
te geven aan controle door de ziel. De ziel wordt bevrijd uit de gevangenis en de dominante kwint begint ge-
hoord en gevoeld te worden. Naarmate de grote terts van de persoonlijkheid zich vermengt met de dominante 
kwint van het Ego, wordt een belangrijke drieklank gevormd door de discipel die nu zijn eigen tonen en kleur 
aan het geheel bijdraagt . 
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De deva's zien klank en horen kleur. Ze reageren op elke uitgesproken toon en woord en bouwen via onze be-
wuste of onbewuste bedoelingen de vormen die 'de doelen van de Godheid op het fysieke vlak' verwezenlijken. 
Als we onze wil afstemmen op de wil van God, zullen de vormen die ze bouwen schitterend worden en met 
kleuren die we ons niet konden voorstellen, met harmonieën die de Kosmische Symfonie zullen doen weerklin-
ken en die de majesteit van Gods schepping zullen onthullen. Door de ziel hebben we een rol te spelen en een 
lied te zingen als we “verder voortgaan binnen de Klank”. 

...................................................................................................................................................... 
 
We gaan een korte visualisatie doen gevolgd door een paar minuten onafgebroken het OM te laten klinken. 
Wanneer dit in groepen wordt gedaan, klinkt het OM vaak op één toon. Wat ik wil voorstellen, is dat ieder van u 
zich vrij voelt om van de ene toon naar de andere te gaan, zodat de tonen regelmatig veranderen en we het 
groepskanaal kunnen horen dat ontstaat. Voel u vrij om het OM krachtig en doelbewust te laten klinken voor 
zover u zich daar prettig bij voelt. 
 
Visualisatie: 
 

 Stel u voor dat u een toestand van samensmelting met de ziel hebt bereikt. 
 Houd het denken vast in het licht van de ziel, stel u voor dat u één bent met degenen van alle tradities 

die intuïtief zijn, met de esoterische wereldgroep. 
 Stel u de groep voor die is afgestemd op het leven van de Ashram. 
 Voel de Aanwezigheid door het hele universum en stel u de groep voor die trilt als reactie op de Aanwe-

zigheid. 
 Visualiseer de groep die in harmonie met de Grote Kosmische Heer ademt. 
 Luister met uw innerlijke gehoor naar de KLANK van de ziel, de groep, de Ashram en de Aanwezigheid. 

 

* * * 
 

LAAT DE GROEP ALLE SCHEUREN IN DE SLUIERS VAN MAYA VERWIJDEN TEN EINDE HET LICHT TOE TE LATEN  
Bernard Schnoering 

 

Vertaald uit het Frans 

 
Dit uitdrukkelijk bevel komt uit Regel X gericht aan ingewijden10. Het is een uitnodiging om na te denken over 
het groepsidee. Het bewustzijn van een deel der mensheid leidt de overgang in van individueel bewustzijn naar 
groepsbewustzijn. Wat zijn de eigenschappen die dit groepsbewustzijn kenmerken? 
 
Een eerste vereiste eigenschap is het vermogen om op een dergelijk manier samen te werken dat de Meesters 
van de Spirituele Hiërarchie de verschijning van een zekere innerlijke fusie11 kunnen waarnemen. Deze staat 
van innerlijke fusie vereist de eliminatie van sentiment en emotionele reactie. In feite moeten relaties tussen 
groepsleden berusten op een waar begrip van “goddelijke onverschilligheid”, spirituele onthechting en een 
onveranderlijke permanente en diepe liefde.  
 
Een tweede eigenschap is de noodzaak om de vernietigingskracht te gebruiken om van begeerte af te komen 
door een proces van diepe boetvaardigheid. De discipel wordt totaal in beslag genomen door de behoeftes van 
de wereld en de dienst die hij kan bewijzen. Zo sterft het persoonlijke verlangen af door gebrek aan aandacht. 
De volgende etappe is de vernietiging van banden die de persoonlijkheden van de groepsleden verbinden. De 
groep is inderdaad bij elkaar gekomen volgens de wet van karma, de ashramische noodzaak en de leiding van 
de ziel. De twee spirituele vernietigingsprocessen van individuele begeerte en de banden van persoonlijkheden 
zijn de eerste twee essentiële resultaten voor het echte groepsleven. Er bestaat een derde kenmerk dat uit het 
leven van de groep moet worden verwijderd: de erkenning, of die nu door de wereld der mensen, door andere 
discipelen of door de meester wordt toegekend. Wanneer de groep een juist punt van spanning bereikt in de 
eenwording, volledig in de dienst wordt opgenomen, verdwijnen de niet-essentiële reacties en ongewenste 
eigenschappen worden automatisch afgewezen. 
Een derde eigenschap bestaat erin om diversiteit in de eenheid te integreren, bewust te herkennen en te ge-
bruiken. Het groepswerk vereist een diversiteit aan kenmerken en krachten, om een hiërarchie in miniatuur te 

                                                 
10

 De Stralen en de Inwijdingen blz. 181-182 Engelse uitgave 

11
 De stralen en de Inwijdingen blz. 208 en volgende Engelse uitgave 
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worden en een hiërarchie vereist in diverse mate het mogelijk maken van een brede waaier van effectieve rela-
ties. Elk groepslid erkent zijn rang, zijn tijdelijke functie en aanvaardt die zonder die met een ander te vergelij-
ken. Elk lid heeft het vermogen de anderen te inspireren, te verlichten en te stimuleren.  
 
De laatste factor die een groep karakteriseert is het waarnemen van de occulte stilte. Deze stilte is gebaseerd op 
het zich onthouden van bepaalde denkrichtingen, het uitschakelen van mijmeringen en het ontaarde gebruik 
van de creatieve verbeelding. De discipel leert het mechanisme van zijn denken in een bepaalde staat van effici-
ëntie te houden. Zijn gedachten vermengen zich niet met elkaar, maar ze worden in afzonderlijke compartimen-
ten gehouden, met een perfecte ondoordringbaarheid. De gedachten die betrekking hebben op de groep en op 
zijn werk circuleren vrij binnenin de niet overschrijdbare cirkel van de groep, naar buiten schijnt niets door. 
Deze eigenschappen kunnen aangevuld worden door het idee van groepsdiscipel, dat ontwikkeld is door Mary 
Bailey12. Een dergelijke groep is het levende bewijs binnen het mensenrijk van de “grote keten die de Hiërar-
chie vormt”, alle eenheden van leven in evolutie  verbindend, van de kleinste tot de grootste. 
 
De leden hebben aangetoond dat zij in het belang van het groepswerk in staat waren hun individualiteit aan de 
ziel van de groep te onderwerpen en het asramische model te accepteren, dat zich baseert op de een, de drie de 
zeven, of de twaalf. De energieën storten zich uit door de adhesie van de groep heen in georganiseerde activitei-
ten, namelijk de scheuren in de sluiers van maya te vergroten.  
 
Een groep van deze aard wendt zich tot de wetenschap van het groepsimpressie, om ideeën, visie en inspiratie, 
met betrekking tot de volgende fase die de mensheid te wachten staat, te ontvangen. De leden functioneren 
volgens een geestelijke autoriteit: de autoriteit van de liefde, de autoriteit van het contact met de ziel en de au-
toriteit van de Hiërarchie zelf. De focus ligt volledig op het werk. Het markante kenmerk van een groepsdiscipel 
is niet zozeer de synthese, maar de toenemende identificatie met hoe langer hoe grotere gehelen, als een inte-
graal onderdeel van de goddelijke structuur. 
 
Een andere bijzonderheid: er is een brandpunt, naar het beeld van de Christus aan het hoofd van de Hiërarchie, 
dat eruit bestaat energie en visie te ontvangen en door te geven; te coördineren, te integreren en te synthetise-
ren; om samenhangende en intelligente activiteiten voort te brengen en zich ervan te verzekeren dat de com-
municatie en onderlinge relaties onbelemmerd door de hele groep heen lopen, vanuit het centrum tot aan de 
periferie en vanaf de periferie naar het centrum, alle leden insluitend, waar zij zich ook maar bevinden in hun 
ontwikkeling en in relatie tot de verantwoordelijkheden die zij aanvaard hebben om op zich te nemen, waar-
door wordt verzekerd dat de externe stroom die zich over de mensheid uitstort, uitgaat boven de behoefte, op 
het moment en op de plaats waar dat zich zal manifesteren. 
 
Het is in deze dimensie van groepsdiscipel met de boven genoemde eigenschappen, dat de groep de scheuren in 
de sluiers van maya vergroot. De groepsdiscipel begint de goddelijke energieën van Licht, Liefde en de Wil tot 
het Goede te belichamen, de enige die in staat zijn de scheuren te vergroten en het Licht te laten werken. 
Een kleine visualisatie helpt het proces te benaderen 
 
Visualiseer een laag wolken geanimeerd door dynamische bewegingen. Tegelijkertijd richt je jezelf op de eigen-
schappen van de groepsdiscipel: innerlijke fusie, werelddienst, diversiteit in eenheid, occulte stilte, ashrami-
sche structuur. Word deze eigenschappen zo volledig mogelijk. Je werkt als groepsdiscipel. 
Zie in de wolkenlaag een doorbraak ontstaan, een scheur, die de blauwe lucht onthult en een stroom van recht-
lijnig licht doorlatend, die  alle aardse levens verlevendigt. Houd de actie van het licht levend op het niveau van 
de scheur, gaat die door met groter te worden of gaat het gordijn weer dicht? 
 
Laten we nu de aard van deze sluiers van maya13 (de wolkenlaag) bespreken. Het is een uitvoerig en complex 
onderwerp dat in andere toespraken meer in detail wordt besproken. Laten we echter een aantal referentie-
punten geven: 

 Deva’s zijn de richting gevende bemiddelaars van de goddelijke energie, die het doel van de godheid op het 
fysieke vlak implementeert. Zij werken slechts op etherisch gebied, zijn dus actief op het gebied van maya. 
 

 Wanneer de werkingssfeer van de deva’s in contact komt met menselijke intelligentie, is het effect dat 
op mensen overkomt,  hen te dwingen “rond te dwalen in het gebied van maya, te verdrinken in de oce-

                                                 
12

 Mary Bailey: A learning Experience  1
e
 hoofdstuk (alleen in het Engels) Geestelijk en Esoterisch Leiderschap 

13
 Uittreksels uit verschillende werken van Alice Bailey over het thema “maya” 
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aan van begoocheling, en te reageren op de aantrekkingskracht van illusie”. Meesterschap erover ver-
werven bestaat erin jezelf te bevrijden van de aura van de evolutie van de deva's en zo deze devakrach-
ten te beheersen. 
 

 Het werk dat binnenin de sluiers wordt uitgevoerd is een werk van een nieuw arrangement, van classi-
ficatie en van coördinatie van aanwezige krachten, die op zo’n moment maya vormen. Het werk van de 
ingewijde, die handelt onder de hiërarchische inspiratie, is om de aanwezige vormen te transformeren 
in meer adequate vormen, die vereist worden door het leven dat neerdaalt en door zijn dynamische ac-
tiviteit. 
 

 De aard van de sluiers is die van tegengestelde krachten en energieën, die fungeren als een remmings-
factor voor de menselijke familie die voortgaat op het Pad van Evolutie. Deze sluiers scheiden de men-
selijke familie van enige hogere spirituele ervaring zowel als van de registrering van het feit van het be-
staan van de Hiërarchie. 

 Een gigantisch gedachtevorm zweeft boven de gehele menselijke familie, die door de mensen in de loop 
der tijd geconstrueerd is, versterkt door waanzinnige verlangens en slechte neigingen van alles wat er 
aan het ergste is in de menselijke aard en die in stand gehouden wordt door de opwekking van de laag-
ste begeertes. 

Wij constateren door deze paar referentiepunten dat de krachten die de sluiers vormen, machtig zijn. De 
sluiers van maya zijn de onbeheerste energieën, de ongerichte impulsen die uitgaan van de wereld van pra-
na en de latente kracht van de materie zelf (vorig zonnestelsel). Deze energieën duwen de mens naar ver-
keerde activiteit; ze omringen hem met een wervelwind van effecten en omstandigheden waarin hij zich 
absoluut zonder verweer voelt. Hij is het slachtoffer van een collectieve kracht, verborgen in de omringende 
omstandigheden waarin hij zich bevindt. Wanneer dergelijke krachten een persoon domineren, bepalen ze 
in hem een afscheidende houding; ze produceren een effect dat de persoonlijkheid voedt en stimuleert, en 
de energie van de ziel, de ware Individualiteit wordt uitgesloten. Als we bij de kracht van maya de staat van 
begoocheling (emotioneel) voegen en eveneens de illusies (mentaal), dan verschijnt de noodzaak van het 
vergroten van de scheuren, zodat het juiste onderscheid door het licht kan gaan werken en dat de intuïtie, 
de verlichting en de inspiratie de wegen van de vrijheid mogen openbaren.   
 

Zodoende beginnen wij de noodzaak te begrijpen van het inzetten van de energieën opgeroepen door de 
groepsdiscipelen. De kwaliteiten die door deze groepen worden ontwikkeld en belichaamd, leiden tot zelfs het 
vermogen om de scheuren te vergroten, zoals u die in de visualisatie benaderd heeft. Het licht in de scheuren 
van maya te laten doordringen en komt uiteindelijk neer op het bevrijden van de “gevangenen van de planeet”. 
Laten we tot slot dit werk van verlossing illustreren met twee initiatieven: 
 

 De praktijk van de Driehoeken die het planetaire etherische netwerk transformeert, uitgaand van een 
vierkante structuur, gebaseerd op het getal vier van de Materie, in een netwerk van driehoeken, geba-
seerd op het getal drie van de goddelijke energieën van Licht, Liefde en Wil ten Goede. Het is mogelijk 
om Driehoeken te gaan vormen tijdens de huidige Arcane School-conferentie bij de stand die aan deze 
dienst is gewijd. 

 De bevrijding van atoomenergie met de noodzaak om onderzoek naar kernfusie te heroriënteren in 
overeenstemming met de plannen van de Hiërarchie en de beginstadia van kernsplijting achter ons te 
laten, gebaseerd op het separatisme, de kracht van een klein aantal en de kwetsbaarheid van elke ge-
centraliseerde concentratie. Het verruimen van de sluiers van maya, dat is om met wijsheid de atoom-
energie te gebruiken centraal in de materie zelf. Het is de bevrijding van zielseigenschappen in het hart 
zelf van de materie. Het ITER-project (https://www.iter.org/fr/acceuil) brengt 35 landen, 40 talen en 
verschillende culturen van leven en werk samen. Een half duizend mensen werken aan de realisatie van 
het gemeenschappelijke doel. Interculturele relaties worden geleefd in wederzijdse verrijking. Werkt 
deze groep aan interne fusie? In ieder geval maken de samengevoegde condities het noodzakelijk om 
voorbij egoïstische wrijving te gaan en te leren om samen te werken. 

De scheuren in de sluiers van maya die door vele groepen veroorzaakt worden, laten de beloften door-
schemeren van de nieuwe beschaving van het Watermantijdperk. 
Dank u voor uw aandacht. 

 

* * * 

https://www.iter.org/fr/acceuil
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* * * 

 
  

VISUALISATIE  
HET PAD  
(Frans) 

 

Het doel van deze visualisatie is om de drie centra boven het diafragma te 
integreren, en zo de persoonlijkheid meer magnetisch te maken en beter te 
laten reageren op de uitstraling van de ziel. 
Maak het jezelf gemakkelijk en adem licht en regelmatig. 
 
1. Spreek dan, met het bewustzijn zo hoog mogelijk in het hoofd als in een 

brandpunt geconcentreerd, het Heilige Woord. 
 

2.  Doe dan de volgende korte en intensieve visualisatieoefening: 
 
a.  Zie in uw verbeelding een pad van gouden licht, dat leidt van waar u 

staat naar een enorme vleugeldeur. 
b.  Zie dan over dit Pad een roze schijf of wiel rollen, dat u voortdrijft en 

dat uiteindelijk door de deur verdwijnt. 
c.  Drijf dan in hetzelfde spoor een schijf van levendig groen en laat die 

volgen door een schijf van goudgeel, welke beide op dezelfde wijze 
verdwijnen. 

d.  Laat dan een schijf of wiel van een stralend, elektrisch blauw voort-
rollen over het gouden Pad; echter niet de deur binnengaan maar 
daar blijven, en de deur voor het gezicht verbergen. 

e.  Zie uzelf dan, in uw verbeelding, nadat u het gouden Pad bent over-
gestoken, staan voor de elektrische blauwe schijf, en daar mediteren 
over de volgende woorden: 

“Ikzelf ben de Weg,  
de deur ben ik.  
Ik ben het gouden Pad  
en in het licht van mijn eigen licht volg ik de Weg;  
ik treed binnen door de deur.  
Ik keer mij om en stralen gaan van mij uit". 
 

3. Blijf een ogenblik in stilte. 
 

4. Spreek opnieuw het Heilige Woord, adem het uit over de wereld 
vanaf het hoogste punt in uw bewustzijn dat u maar mogelijk lijkt. 
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DE WET VAN BROEDERSCHAP EN DE ETHERISCHE KRACHTLIJNEN 
Janna van Baalen 

 

 
Het etherisch lichaam is samengesteld uit krachtstromen; er bevinden zich vitale centra in,  

die door krachtlijnen met elkaar en met het zenuwstelsel van de fysieke mens zijn verbonden.  
Door deze krachtlijnen is het ook verbonden met het ether-lichaam van het stelsel er omheen.  

Merk op, dat hierin de grondslag ligt voor het geloof aan onsterfelijkheid,  
voor de wet van broederschap, en voor de waarheid der astrologie. 

 
De Wet van Broederschap wordt wel de Wet der Wetten genoemd. Het woord Broederschap wordt hier ge-
bruikt om uitdrukking te geven aan het feit van het Ene Leven dat ons allen doordringt en van de Ene Mensheid 
waarvan ieder zonder uitzondering een onafscheidelijk deel is. Eénheid die niet alleen betrekking heeft op de 
mensheid, maar op de gehele Natuur, zichtbaar en onzichtbaar. Het is deze fundamentele Eénheid die door de 
mens zo moeilijk te bevatten is. En pas wanneer we deze Eénheid in ons bewustzijn kunnen integreren en tot 
een ware innerlijke ervaring kunnen maken, zullen we in staat zijn om de Eénheid ook in de uiterlijke wereld te 
verwerkelijken.  
 
Wanneer we de Wet zien als een geestelijke impuls, als de stuwkracht en de levensopenbaring van een hoger 
wezen dat begiftigd met bedoeling en door verstand geholpen, zijn krachten bundelt opdat daardoor een Plan 
in vervulling kan gaan, dan krijgt de Wet van Broederschap een grote betekenis welke de gedachte aan het 
scheppingsverhaal oproept: 
“In het begin was er Leven, en dan stof; en dan de aantrekking van de stof tot het leven, ten einde dit te openbaren 
en tot uitdrukking te brengen, en vervolgens de geordende rangschikking van die stof in de nodige vormen.”1 
 
In deze oude versie van het scheppingsverhaal worden zowel de Eénheid, alsook de tegelijk bestaande dualiteit 
van Leven en substantie - én de tegelijk bestaande Drie-heid van Leven, Substantie en van datgene wat het Re-
sultaat is van de interactie tussen beiden - wat we bewustzijn of Ziel noemen - in relatie gebracht. Zo bezien 
vormt de verhouding tussen Leven en Substantie en dat wat daaruit voortvloeit, de onderliggende eenheid. Uit 
die verhouding wordt de Ziel geboren. De Ziel die noch geest, noch stof is, maar de bemiddelaar in deze duali-
teit. In termen van de evolutie van bewustzijn is het de ziel die inwerkt op de stof opdat de geestelijke elemen-
ten verrijkt met bewustzijn en ervaring tot hun bron kunnen terugkeren.  
 
Hoewel het tegenstrijdig lijkt te klinken, is er dus ook sprake van een “terugkeer” naar de Eénheid. Het arche-
typisch beeld van de “Terugkeer” staat niet los van de bedoeling van de Wet van Broederschap. We moeten op 
zoek naar het punt van ommekeer; naar het “roerloze punt van de wentelende wereld” waar we ons weer kun-
nen verbinden met de bron van beweging, met energie in haar zuiverste vorm, waar ritme ons tot medeschep-
pers maakt. 
 
Er is geen terugreis zonder heenreis; en het is juist de heenreis die schijnbaar het tegenovergestelde van een-
heid lijkt te beogen: het steeds dieper doordringen in de stoffelijke vorm. De heenreis is de weg waarbij de Ziel, 
zich concentrerend op de taak om de vorm te bouwen, de Bedoeling vergeten lijkt te zijn. Zo zelfs, dat de vorm 
op enig moment los van het geheel wordt gezien. Als dan het ontwaken plaatsvindt, dan ervaart de mens dat 
moment als de reiziger die “midden op de reistocht van zijn leven merkt dat zijn steunbeen het begeeft”, zoals 
het zo fraai verwoord is in de Goddelijke Comedie van Dante.  De mens is alle houvast kwijt, en op die momen-
ten is er hulp.  
 
Juist wanneer de mens het diepste punt heeft bereikt, kan het grote werk gaan beginnen van het langzaam her-
stellen van zijn in wezen goddelijke aard. 
 
Het Etherlichaam in de samenstelling van krachtlijnen en vitale centra die samen een dicht verweven geheel 
vormen, samen met de stelsels in de omgeving, laat in termen van ruimte, energie, trilling, beweging en onbe-
weeglijkheid op een subtiele manier zien met welke wirwar de mens zijn weg terug moet leren vinden. Om 
slechts een enkel punt aan te stippen dat overigens wel van wezenlijk belang is in samenhang de Wet van Broe-
derschap, noem ik de zeven centra door middel waarvan het fysieke lichaam met het centraal zenuwstelsel is 
verbonden; de zeven centra van kracht die aan de drie Goddelijke aspecten, die we kennen als Leven - Kwaliteit 
en Verschijningsvorm, ofwel de aspecten  van Wil - Liefde en Actieve Intelligentie, bewuste uitdrukkingsvorm 
geven  door middel van de zeven stralen die door de zeven centra stromen. 
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Men zou kunnen zeggen dat de Ziel die over haar vorm heerst door middel van de Levensdraad en zo haar drie-
voudig werktuig beheerst via de verbinding met het brein, de mens aanzet tot intelligente werkzaamheid (der-
de straalsaspect) op het stoffelijk gebied en dat hierin de unieke, individuele onderscheidenheid van een men-
senleven naar voren komt welke van incarnatie op incarnatie verschilt, voor zover het de straal van de per-
soonlijkheid betreft. Het is hier dat de relatie met de Wet van Broederschap duidelijk wordt. Het punt van Cri-
sis, de oproep, is de opmaat naar het punt van verandering, van terugkeer. De ondeugden van de Straal moeten 
“omgekeerd” worden in de noodzakelijke deugden opdat het hele spectrum van de straal gekend kan worden. 
En zo zeven incarnaties lang. Dan vormen de zeven stralen samen de gehele toonladder waar iedere toon zijn 
rechtmatige klank laat opgaan in het geheel.  Dan is het werk van integratie voltooid. 
 
Alle werk van integratie ( van de drie voertuigen van de persoonlijkheid, van de geïntegreerde persoonlijkheid 
met de Ziel, en later van de Ziel met de Monade) vindt plaats dankzij het bewust leren gebruiken en beheersen 
van de vitaliserende, dynamische en kwalitatieve energieën. Uiteindelijk zal de mate waarin de Wet van Broe-
derschap tot uitdrukking wordt gebracht onder de mensen en in relatie tot de lagere, en hogere rijken, recht 
evenredig hiermee zijn.  
 
Het is de taak van de Ziel om de drievoudige persoonlijkheid “naar huis te brengen”, maar omdat zij door de 
onbewuste mens in eerste instantie niet als zodanig herkend wordt, is er sprake van obstakels die de onbewus-
te mens eerst moet overwinnen; de zuivering die moet plaatsvinden. 
 
Ik noem er hier enkele. 
Het onderscheidingsvermogen van de mens laat het afweten en hij ziet zich voor problemen of een crisis ge-
plaatst. Het vermogen om de gebeurtenissen te zien als de enige manier om hem tot inkeer, tot contact met de 
innerlijke werkelijkheid te brengen, heeft hij zich nog niet eigen gemaakt. Hem ontbreekt als het ware de sleu-
tel om de grote gesymboliseerde waarheid of waarheden te herkennen.  
 
Wanneer we nogmaals de Goddelijke Comedie2 laten spreken, dan wordt de rol van Vergilius die Dante op zijn 
tocht door het duister van het Inferno begeleidt, duidelijk. Op het moment dat de krachtige leeuw, de snelle 
panter en de hongerige wolvin de reiziger van de helling naar beneden terugdrijven, in de richting van de plaats 
waar de zon in zwijgen ligt gedompeld, is daar plotseling Vergilius. Hij is de bemiddelaar die de angstige reizi-
ger de juiste weg wijst. Men zegt wel dat Vergilius het kenvermogen symboliseert dat maakt dat de reiziger 
onderscheid kan leren maken tussen het ware en het onware. Het licht van de goddelijke openbaring is voor de 
reiziger nog te fel om rechtstreeks te kunnen waarnemen. Daarom treedt Vergilius, of de Ziel, tijdens de tocht 
van zuivering op als de begeleider die hem door de rijken van de lagere natuur leidt. Vergilius is ook degene die 
voorkómt dat de reis te snel wordt afgelegd en dat onverhoedse en onvoorziene tegengestelde krachten zich 
meester maken van de reiziger.  
 
De mens moet leren dat hij een deel is binnen een groter geheel. Hij moet alle zelfzucht en egoïsme achter zich 
laten en hij moet leren zijn plaats in te nemen in het grotere geheel, om uiteindelijk als Ziel deel te nemen; maar 
eerst moeten de krachten van de lagere lichamen in beheer worden genomen, en tot één geheel worden geïnte-
greerd. En hoe zou de reiziger dit kunnen doen als hij nog de slaaf is van de “kleine krachten” van de micro-
kosmos? Door het etherlichaam te bestuderen kunnen we gaan zien hoe krachtlijnen die het etherlichaam ver-
binden met het ether-lichaam van het stelsel er omheen, ons willekeurig kan sturen en beïnvloeden. Bewust-
wording maakt dat een mens op enig moment kan gaan beseffen iemand te zijn óndanks de omstandigheden.  
Wat begon als het verhaal van de schijnbare tegenstelling tussen Geest en Materie, eindigt als het verhaal van 
verzoening waarin de tegenstellingen veel vaker als uitersten worden herkend zonder elkaar uit te sluiten. Zo-
lang het nodig is, zijn ze als schijnbare tegenstelling voorwaarde voor de beweging, voor de vooruitgang, want 
zonder tegenstelling is er immers geen synthese mogelijk. Dit is de paradox die T.S. Eliot verwoordt wanneer 
hij zegt “de weg omhoog is de weg omlaag, en de weg vooruit is de weg terug.3 

 
Op den duur zal “de reiziger” een toenemende kennis verkrijgen van de Wetten van de hogere niveaus. Hij zal 
leren om verantwoordelijkheid te nemen vanuit die kennis, in de wetenschap dat al zijn handelen gevolgen 
heeft voor alles en ieder om hem heen. Het centrum van zijn bewustzijn zal zich langzamerhand omhoog ver-
plaatsen van het puur zelfzuchtige Ik-besef, naar het besef een Ziel te zijn, terwijl hij gevoelig begint te worden 
voor de machtige en krachtig werkelijkheden te midden waarvan hij zich bevindt. Als hij zichzelf in een toe-
stand heeft gebracht waarin hij een waardig en zuiver instrument is geworden, dan is het moment aangebroken 
om in dat grote krachtenspel “mede-schepper” te worden.  
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De Wet van Broederschap vraagt om naar buiten gebracht te worden. De Wet van Broederschap vraagt om de 
Zoon van God in onszelf te ontdekken, opdat we de Zoon van God in de ander kunnen zien. Wanneer wij Hem in 
onszelf kennen, dan zal de straling daarvan door de ander herkend worden.  
 
Met name in Opvoeding in het Nieuw Tijdperk en De Bestemming der Volkeren, beide boeken van Alice A. Bailey, 
staan talloze aanwijzingen om praktisch mee aan het werk te gaan. Het oude gezegde dat Liefde het begin 
maakt, maar dat de Wil het af maakt, doet hier ook op geld. De betekenis van de Wet van Broederschap is dan 
ook nog niet helemaal uitputtend behandeld.  
 
Verwijzingen 
(1)  Brieven over Occulte Meditatie, Alice Bailey ,pg. 53 
(2)  La Divina Comedia, Dante Allighieri 
(3)  Four Quartets, The Dry Salvages, III, line 129  

 
 

* * * 

Groepsmeditatie: Laat het licht binnenstromen 
 (in het Italiaans) 

Zie pagina 4-5 
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HET DOEN ONTWAKEN VAN DE “VERZAMELDE VOORNEMENS” MET HIËRARCHISCHE IDEEËN  
ALS EEN DIENST VAN MODERNE DISCIPELEN 

Sergei Arutiunov 
 

Vertaald uit het Russisch 

 
Ik moet toegeven dat in deze titel van de voordracht die aan me werd voorgesteld, ik slechts één woord begrijp: 
modern. De betekenis van alle andere termen breidt zich uit tot in het oneindige. Tot in het oneindige! We kun-
nen over iedere zin, over ieder woord van de Tibetaan nadenken en steeds nieuwe betekenissen vinden. Laten 
we dus trachten om te bevestigen wat wat is. Wie is de discipel? Hij is iemand die “Een capaciteit heeft tot het 
verrichten van een gerichte werkzaamheid ‘s nachts of in de uren van slaap. … en bij terugkeer tot het waakbe-
wustzijn die kennis omzetten voor daadwerkelijk gebruik door het stoffelijk lichaam.”1 Maar wat een enorme er-
varing in meditatie moet hij hebben voor “een capaciteit tot het verrichten van een gerichte werkzaamheid des 
nachts of in de uren van slaap!”1 Dan kan een Meester met een discipel “'s Nachts, wanneer hij buiten het stoffelijk 
lichaam is en in de meditatie”2 werken. 

Dienst. De Tibetaan definieert het als het spontane gevolg van zielecontact, een levendige demonstratie, een 
ziele-neiging, een ziele-instinct, enz. Dit lijkt voor de toekomstige discipelen een teer punt. Van in het begin – en 
dit is reeds 100 jaar geleden – heeft Alice Bailey de nadruk gelegd op het dienen van de mensheid, en dit is nu 
diep verankerd in het bewustzijn van alle esoterische groepen. De Arcane School stelt aan haar studenten vele 
verschillende soorten dienst voor, en sommigen gaan zelfs nog verder: ze vormen hun eigen groepen, geven 

GAYATRI 
(In het Duits) 
(Sanskrit) 

 
Om bhur bhuvah svaha 

Tat savitur varenyam  

Bhargo devasyad hymahi 

Dhi yo yonah prachodayat 

OM 

Gayatri (Nederlandse versie): 
 

O Gij Die het heelal in stand houdt, 

Uit Wie alle dingen voortkomen, 

Tot Wie alle dingen terugkeren, 

Ontsluier ons het aangezicht van de ware geestelijke Zon, 

In een helder licht verborgen, 

Opdat wij de waarheid moge kennen, 

En volledig onze plicht vervullen, 

Op weg zijnde naar Uw gewijde voeten. 

OM 
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lezingen, enz. Allemaal dienen ze, doch weinig vragen zich af: is het mijn ziele-dienst of dat van mijn ontwikkel-
de persoonlijkheid, en tot op welke mate? Als ik ‘s morgens mediteer, de middagoverdenking doe en die van vijf 
uur, en mijn avondoverzicht – en niet te vergeten mijn Driehoeken – waar is dan het “spontane gevolg van zie-
le-contact, een ziele-instinct”? Zou dit automatisme, een soort “dagelijkse routine”, de illusie van dienst schep-
pen? Sommige discipelen die een volgend stel ontvangen mopperen: “zijn dat voor mij niet wat veel meditaties? 

De toestand is in feite eenvoudig. We weten dat de bedoeling van de Hiërarchie de vereniging met Shamballa is, 
en dit kan samen met de mensheid verwezenlijkt worden. De bedoeling van de discipel, of van de ziel, is de ver-
eniging met de Monade die werkt door de persoonlijkheid heen als zijn enige werktuig. In beide gevallen moet 
de blik opwaarts gericht zijn, naar het hogere. Laat één gedachte als een spijker uit ons hoofd steken: hoe kan ik 
anders dienen om uiteindelijk een bewust deel van de ashram van de Meester te worden? Om van de omtrek 
naar het centrum te bewegen? [Deze vraag is in ieder van ons al aanwezig, maar we jagen ze na als een begoo-
cheling. Niet soms?] Deze spijker zal de dunne laag van onze gebruikelijke “geestelijke” praktijk doorprikken, 
van onze tevredenheid met onze huidige dienst, en het licht van de intuïtie, het licht van de hogere indrukken 
zal door de scheuren stromen. We zouden moeten luisteren, waarnemen en wachten. En nadenken. “…de acti-
viteit van nadenken is een krachtige bron van openbaring”.3 Dit kan het begin van een waarlijke, spontane dienst 
betekenen, een dienst volgens het Plan van de Hiërarchie, en niet van onszelf. We spreken hier voor toekomsti-
ge discipelen, niet voor een aspirant. De discipel betreedt een onveilige plek, vol van begoocheling. Maar in zijn 
leven is alles onveilig. Is het noodzakelijk te herhalen dat hij op een dun vlijmscherp pad gaat? Wat de begoo-
cheling betreft, de ziel zal die altijd herkennen. 

Wij westerlingen zijn gewoon te wikken en te wegen in plaats van na te denken. Het is voor ons gemakkelijker 
om alle meubels in het huis te herschikken of een lezing te geven dan voor een uur te zitten en onze aandacht 
op een gedachtevorm te richten. Doch laten we proberen en met onze vermogens experimenteren, en dan zul-
len we onze weg al tastend vinden. “Tenzij een instructie van een Meester een reactie uit de ervaring teweeg-
brengt … glijdt de discipel in een tussenfase … van afdrijven, van lezen en denken en niet werken, van het genoegen 
van aandachtigheid zonder de pijn van de volbrenging.”4 Als we nader kijken zullen we opmerken dat we alle-
maal met mos en mufheid bedekt zijn. Met het mos van de inertie en met de mufheid van gevestigde gewoon-
ten, eenvoudig gezegd, vooroordelen. Allemaal, zonder uitzondering. Begrijpen we het verschil tussen dienst en 
opvoeding? Het zijn wij die de Meester nodig heeft, niet het belangstellend publiek. “Richt u tot God, en Hij zal 
zich tot u richten”5. En een uitdrukking van Mohammed zegt het zelfs nog sprekender: “… als iemand tot Mij 
komt, zal Ik hem tegemoet komen”. 

De Tibetaan beschouwt intentie als een onbreekbare, doch voornamelijk onbewuste, neiging om een situatie te 
behandelen. Als we dit juist begrijpen dan is de intentie het gevolg van de wens en de wil die nog op de juiste 
wijze moet verwezenlijkt worden. De Tibetaan deelt verder mee dat door het scheuren van de drie etherische 
sluiers, Wet, Liefde, Eenheid of Synthese in het bewustzijn van de mens zijn doorgesijpeld en leveren nu het 
podium waarop de nieuwe beschaving gebaseerd kan worden. Zoals in de maandbrief van maart werd aange-
haald blijft er nog een vierde grote scheur die door de mensheid zelf moet worden aangebracht, gevestigd met 
“de verzamelde voornemens”, gericht door middel van de groepen die de veruiterlijking zijn van de Ashrams 
van de Meesters. 

De drie sluiers op de drie etherische gebieden werden gescheurd – of drie scheuren werden in de etherische 
sluier aangebracht – door Mozes, Jezus-Christus en Sint Paulus die het derde, tweede en eerste aspect verte-
genwoordigen. De vierde scheur – op het vierde etherisch gebied – moet door de “verzamelde voornemens” van 
de mensheid zelf worden aangebracht om het volgende aspect te verankeren. Welk aspect? Natuurlijk het alles 
ontwikkelende Leven. Daarna gaat de ingewijde verder naar het kosmisch astraal gebied.  Het is allemaal 
adembenemend! 

OK, dit is allemaal theorie, maar wat met de praktijk? Hoewel de sluiers niet ondoordringbaar zijn, maar de 
aard hebben van elkaar tegenwerkende krachten en energieën, zouden ze vergeleken kunnen worden met een 
moerassige kikkerdril. Als je er een steen in gooit, zal die verdwijnen, en daarna blijft het ondoordringbaar. 
Doch als je er met een grotere frequentie stenen in gooit zal het aantal scheuren toenemen, en zal het water 
voor altijd gezuiverd zijn. Het is het zelfde met uw etherische sluier: als je een gewetensimpuls hebt en de 
waarheid begint te spreken – houden zo. Als je een angst overwonnen hebt – kun je aan een andere (angst) 
beginnen. Als je begon na te denken wat er allemaal gebeurd – beschouw dit dan met een open geest, vanuit 
verschillende hoeken, en wees niet bang om conclusies te trekken. Dat zou het voornemen van de discipel moe-
ten zijn. Het gevolg van de drie gescheurde sluiers – Wet, Liefde, Eenheid of Synthese – is reeds onder ons ge-
durende twee duizend jaar, maar wat aangaande hun praktisch, alledaags gebruik door de mensen? Zien we 
dit? We zien alleen tekenen van het werk van de ziel in het zich ontvouwen van goede wil, in de verklaringen 
van de Verenigde Naties, in de activiteiten van ontelbare NGO’s en vrijwilligers. Tegelijk … woeden en razen 
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deze krachten nu heftig; hun uitwerking is haast voelbaar … en in feite zichtbaar aanwezig onder de leiding van de 
zwarte loge. Deze loge gebruikt de stemmen van leugenachtige propaganda, het Woord van de dood … en de Klank 
van het dichtste aspect in de openbaring, de klank van macht in het minerale rijk”6.  Dit werd tijdens de tweede 
wereldoorlog geschreven en volgens mij is de situatie sinds toen weinig veranderd. De gehele wereld wordt in 
de ban gehouden door veel fundamentalisme op letterlijk alle gebieden, bronnen, mogelijkheden, behalve wel-
licht in de wetenschap. Hier een beetje meer dan daar. In plaats van de wereld te verenigen verscheuren de 
politici en religieuze kleingeestigen die de macht hebben deze wereld tot vijandige delen, maken hele landen 
los van het internet, onderdrukken de vrije geest der mensen “om veiligheidsredenen”. Het is betreurenswaar-
dig dat de meerderheid van de bevolking hier onverschillig bij blijft. Doch dit is de uitverkoop van ons geboor-
terecht voor een bord linzen!  

Wanneer de wapens spreken, triomfeert “patriottisme” en moeten (esoterische) muzen zwijgen. Er wordt ge-
zegd dat voor zonsopkomst de nacht het donkerste is, maar deze nacht lijkt eindeloos. De Tibetaan zegt dat het 
de inertie van de discipel is die daarvoor verantwoordelijk is. Discipelen leren slechts om lief te hebben, maar 
wat het wils-aspect betreft, dat moet nog tevoorschijn komen. Dus wat de “nieuwe beschaving” betreft, die zal 
komen, maar in de verre toekomst… 

De vierde sluier moet door de mensheid zelf worden verscheurd door middel van haar “verzamelde voorne-
mens”. Het is als een dichte gras deken op een moeras: er is water onder, en je kan er in springen zonder het te 

scheuren. Ik heb er zelf op gelopen, paardenbloemen plukkend,  en ik weet waar ik over spreek. Ik beken 
dat ik niet zeer zuiver ben aangaande de vierde sluier. Ik kan me het mechanisme van haar verscheuren niet 
voorstellen. 

1. Als de eerste drie sluiers door de drie avatars werden verscheurd – natuurlijk overschaduwd door hogere 
Wezens – zijn ze verscheurd “van boven tot beneden”, en de mensheid – door middel van de discipelen – 
moet voorwaarts gaan naar het licht dat binnenstroomt. Zouden we dan moeten veronderstellen dat de 
vierde sluier door de mensheid zelf moet verscheurd worden, en wel, “van onder naar boven”? Kan het zijn 
dat discipelen zelf in het alomvattende Leven binnen gaan en van het kosmisch fysiek gebied naar het 
kosmisch astraal gebied gaan? Hoe veel duizenden jaren zou hun groei in beslag nemen om dit te verwe-
zenlijken? Het is onmogelijk om in zo’n plan te geloven! 

2. We wachten op de wederkomst van de Christus, maar we weten niet onder welke vorm het zal zijn. Zal het 
zijn in een overschaduwen van de groepen discipelen die de “verzamelde voornemens” van de mensheid 
doen ontwaken? Zal Hij door vele groepen heen op verschillende gebieden werken? 

3. Als het licht van de Wet, de Liefde, de Eenheid of Synthese nog niet in de mensheid verankerd is, waarom 
dan zelfs het volgende aspect ten uitvoer brengen? Zal de dageraad van het Waterman Tijdperk en de ver-
schijning van het zesde onderras een hiërarchische deadline kenmerken?  

4. De discipel kiest zijn eigen werkterrein via proefnemingen, niemand verplicht hem tot iets. Door over zijn 
“voornemen” te mediteren en het uit te voeren, schept hij een trilling op overeenkomstige ondergebieden 
waarop een automatische reactie volgt van: 
a. de mensen van over de hele wereld die “open” zijn voor deze trilling; hun zielen worden geactiveerd 

en hun licht neemt toe. Dit is dienst aan de mensheid. 
b. de leden van de Hiërarchie die werken op deze ondergebieden. Zij “overschaduwen” hem, en zijn licht 

neemt toe. Hij is in een ashram geïntegreerd. Dit was altijd het geval. De Hiërarchie overschaduwt de-
ze discipelen, en hun “verzamelde voornemen” wordt door de mensen overgenomen en doorboren de 
sluier op vele plaatsen “van onder naar boven”, en maken deze zo poreus en bros. Dit is eveneens dui-
delijk. Maar in het Watermantijdperk zal de zevende straal regeren, die “op het stoffelijk gebied de gro-
te paren van tegenstelling – geest en stof – tot uitdrukking brengt … totdat zij ten slotte één werkend ge-
heel vormen.”7 

Misschien wordt onder de eenheid van “geest en stof” verstaan de samensmelting van de Hiërarchie en de 
mensheid welke in het Watermantijdperk gepland wordt? Uiteindelijk moet de Hiërarchie, als een bemiddelend 
natuurrijk, verdwijnen nadat ze de mensheid tot Shamballa heeft gebracht. En wordt de dringende nood aan 
een nieuw aspect duidelijk door de invloed van de naderende zevende Straal? Dan is dit een verbluffend en 
ingenieus plan! Het is moeilijk te geloven dat dit op grote schaal uitvoerbaar is, maar aan de andere kant weten 
we niet wat er op de innerlijke gebieden gebeurt. Daar zou evengoed die “kritische massa” kunnen aangroeien, 
en dit zal op het fysiek gebied een “ineenstorting” kunnen veroorzaken. Hebben we niet gezien hoe een schijn-
baar onverwoestbare muur plots zonder enige reden verdwijnt? Dit hebben we meermaals gezien. Er wordt 
ons gezegd dat het aan ons is om te werken zonder te wachten op resultaten, en moge de Geest van Vrede alom 
verspreid zijn, en laten de mensen van goede wil elkaar overal in een geest van samenwerking tegemoet treden.  
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Misschien zouden we de discipelen kunnen vergelijken … met kikkers uit de parabel. Twee kikkers in een 
melkkan vechten om niet te verdrinken. Een van hen was uitgeput, wanhopig en verdronk, de andere hield vol 
en karnde zo de melk tot boter, waardoor hij er uit kon geraken. De aspirant moet leren de boter van de dienst 
te karnen om niet in de melk van het alledaagse leven te verdrinken, maar voor de discipel is dienst reeds een 
organische manier van bestaan. Door gewenning ziet hij dikwijls het keerpunt niet waarop het in een pseudo-
dienst verandert, in een mechanische, maar geen geestelijke, activiteit. Net wanneer het voor hem tijd is om een 
meer verantwoordelijke dienst op te nemen doet hij het niet. Elke oprechte discipel zal dit vroeg of laat toege-
ven. We mogen niet vergeten dat dienst een dynamische, intuïtieve geestelijke activiteit is die we ontwikkelen; 
het kan niet statisch zijn. Zo’n discipel is bedekt met het “mos” van de dienst en is een “beroeps” geworden in 
zijn activiteiten. Zijn ontwikkeling is gestopt, de hulp van de Hiërarchie is beëindigd. Laten we deze voordracht 
daarom besluiten met de wens dat alle discipelen actief de boter van de dienst karnen en zo niet in de melk van 
de pseudo-dienst verdrinken.  

Zeer veel dank voor uw tijd. 

1. Esoterische Psychologie II, Alice A. Bailey, blz. 503 
2. Brieven over Occulte Meditatie, Alice A. Bailey, blz. 276 
3. Esoterische Astrologie, Alice A. Bailey, blz. 292 
4. Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk II, Alice A. Bailey, blz. 39 
5. James, 4, 8 – de Bijbel 
6. Ibid., blz. 191-2 
7. Esoterische Astrologie, Alice A. Bailey, blz. 137 
8.  

 

* * * 

 
DISCUSSIE IN KLEINE GROEPJES 

WERKWIJZER – GROEPSDISCUSSIES ZONDAG 
 

“LAAT DAN DIE STEM NIET MEER GEHOORD WORDEN  
EN LAAT DE GROEP ZICH VOORWAARTS BEWEGEN BINNEN DE KLANK” 

 
Vandaag zullen we de groepsdiscussie benaderen op de klassieke manier: Kies alstublieft een onderwerp 
en bespreek dit binnen uw groep, zodat iedereen de kans krijgt om zijn of haar gedachten te zeggen en uit 
te drukken. U kunt een vrijwilliger als een “rapporteur” aanwijzen. 
 
Als een introductie kunnen we in Een Verhandeling over Witte Magie lezen (p143-4): 
 
Het doel van alle spraak is om gedachten in te kleden en op die wijze onze gedachten aan anderen door te 
geven. Wanneer wij spreken, roepen wij een gedachte op. Wij brengen hetgeen in ons verborgen is, tot 
hoorbare expressie. Spraak openbaart en juist spreken kan een vorm van weldoende uitwerking scheppen, 
evenals verkeerd spreken een vorm kan produceren die een kwaadaardige bedoeling heeft. Zonder dit te 
beseffen, spreken wij evenwel dag in dag uit, zonder ophouden en zander verantwoordelijkheid. Wij ge-
bruiken woorden, wij vermenigvuldigen klanken en omringen ons met vormwerelden, die wij zelf gescha-
pen hebben. Is het daarom niet noodzakelijk dat wij eerst denken alvorens te spreken, en ons dus het ge-
bod te binnen brengen: „Gij moet u eerst kennis verworven hebben, voordat ge kunt spreken". Laat ons 
dus, na eerst te hebben nagedacht, de goede woorden kiezen om er de goede gedachten mede Uit te druk-
ken, er naar strevende ieder woord goed uit te spreken, het juiste beklemtonen en het de goede tonale 
hoedanigheid te verlenen. 
Dan zal ons gesproken woord een gedachtevorm scheppen, die het denkbeeld, dat wij in gedachten heb-
ben, zal belichamen. Dan zullen ook onze woorden geen wanklank uitdragen, maar hun aandeel bijdragen 
aan het grote harmonische accoord of verenigde woord, dat de mensheid tenslotte moet uiten. Verkeerd 
spreken is scheidend en het is interessant te bedenken dat het woord, het symbool van eenheid, goddelijk 
is, maar dat spraak, in haar vele verscheidenheden, menselijk is. 
Naarmate de evolutie vordert en de mensheid tot haar ware plaats in het grote plan van het heelal komt, 
zal men in toenemende mate de juiste en concrete spraak aankweken, omdat men meer zal denken alvo-
rens woorden te uiten, of zoals een groot leraar heeft gezegd: “Door meditatie zullen wij de fouten van ver-
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keerd spreken herstellen”. Dan zal de betekenis van woordvormen, van ware en juiste klanken en stem-
hoedanigheden steeds duidelijker worden. 
 
Onderwerp 1 
De zaadgedachte verwijst naar de “regels” die moeten worden geleerd met betrekking tot het werk van het 
“leger van de stem”. Wat zijn deze regels? Wat is in meer detail de betekenis van “het leren van de regels 
waarmee de lagere deva’s werken” en deze vervolgens te overstijgen door “voorwaarts te bewegen binnen 
de Klank”? 
 
Onderwerp 2 
Om de functie van deva krachten vollediger te begrijpen, moet de mens tot een bepaald begrip komen van 
de krachten van zijn etherisch lichaam, die zelf het gevolg zijn van zijn punt van evolutie. 
Waarom is het begrip van het eigen etherische lichaam nodig? 
 
Onderwerp 3 
Broederschap is een realiteit van de aard en het leven van de Planeet die ons allen omvat. Wat is de bete-
kenis hiervan ten opzichte van de menselijke cel (het individu)? 
 

Aan het einde van de discussies worden de gedachten 
 in een plenaire sessie met de hele groep gedeeld. 

Probeer de presentatie te beperken tot de kern van slechts één vraag 
in 4 of 5 korte en synthetische zinnen, 

dus zoveel mogelijk groepen toe te staan 
om deel te nemen aan deze plenaire sessie. (3 min per groep) 

 
 

* * * 
 

Groepsmeditatie: Laat het licht binnenstromen (in het Engels) 
 

Zie pagina 4-5 
 

 

 

* * * 

EINDE VAN DE CONFERENTIE 
 

* * * 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

Met hartelijke dank aan alle vrijwilligers die de teksten 
vertaald hebben zonder wiens hulp deze verslagen niet 

mogelijk zouden zijn geweest. 
 


