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Betekenis van Akasha

Op het hoogste gebied (het goddelijk gebied) is het een combinatie van 3
factoren (actieve warmte, latente warmte en de oer-substantie die zij
bezielen) bekend als de “zee van vuur”.
Het Monadisch gebied is het gebied van Akasha.
Akasha staat ook voor uitstralen van warmte, de universele ziel, de matrix
van het heelal, het astrale licht.
Akasha drukt zichzelf uit in openbaring als Fohat of Goddelijke Energie.
Fohat is op verschillende gebieden bekend als ether, lucht, vuur, water,
elektriciteit, prana en soortgelijke termen.
Magnetisme is het gevolg van de goddelijke straal in openbaring in dezelfde
zin als elektriciteit de geopenbaarde uitwerking is van de oorspronkelijke
straal van werkzame intelligentie (3e straal).

Akasha-kronieken

De Akasha-kronieken omvatten de emotionele geschiedenis van het
verleden der mensheid, met daarbij nog:
§

De werkzaamheden van de ontlichaamde levens, die door het astrale
gebied trekken, hetzij uit, hetzij op weg naar incarnatie;

§

De machtige, gezuiverde en intelligente begeerte van alle
bovenmenselijke levens, die van de occulte planetaire Hiërarchie
inbegrepen.

Dit levert een overweldigende totaalsom van de aanwezige krachten.
Zij allen spelen op, om en door ieder menselijk wezen, en zijn reactie
daarop zal overeenkomen met de hoedanigheid (zie dia 5) van zijn
stoffelijk lichaam en met de conditie van zijn centra (chakra’s).

Leven – Hoedanigheid - Verschijning
Geest – ziel – lichaam of
Leven – hoedanigheid – verschijning.
Leven is de energie die de goddelijke wil-ten-goede uitdrukt.
Hoedanigheid is de energie die de ziel tot uitdrukking brengt.
Deze energie werkt in deze tijd overheersend door het begeerteleven van
de persoonlijkheid. De neiging van ieder mens in elk evolutiestadium om
datgene te bezitten, zijn eigendom te noemen en te genieten van wat hij
als het schone beschouwt.
De onmacht van de mens, om te allen tijde datgene te verkrijgen wat hij
als het schone beschouwt, bepaalt zijn aanleg voor ziekte, gebaseerd op
de aldus veroorzaakte innerlijke wrijving.

Geestelijke Hiërarchie als doorgeefluik

De leden van de Hiërarchie zijn het voorbeeld. De Geestelijke Hiërarchie
bestaat uit de Meesters van Wijsheid die het evolutiepad doorlopen
hebben en op wie iets ingedrukt of ingeprent kan worden.
Aspiranten en discipelen vertegenwoordigen die hersencellen, die zich in
het grotere ritme voegen. Zij zijn bezig te leren wat het betekent ”gehoor
te geven”.
De grote massa der mensen vertegenwoordigt de miljoenen ongebruikte
hersencellen, waarvan de psychologen en geleerden ons vertellen,
dat we ze wel hebben, maar niet gebruiken.

Mensheid als tussenschakel

De mensheid is een tussenschakel, waarin zekere werkzaamheden
bevestigd kunnen worden. In werkelijkheid is zij het brein van de
Planeetlogos, en de vele eenheden van die mensheid zijn analoog aan de
hersencellen in het menselijk apparaat.
Zoals het menselijk brein het uitdrukkingsmiddel kan worden voor de
plannen en doeleinden van de ziel, die haar denkbeelden via het
denkvermogen doorgeeft, zo kan de Planeetlogos, werkend onder
inspiratie van het Universeel Denkvermogen, op de mensheid de
bedoelingen van God inprenten en daarmee dus gevolgen in de wereld
der verschijnselen hebben.

Microkosmos en Elektrisch vuur
Het aspect van zuivere Geest of Elektrisch Vuur blijft in dit zonnestelsel
een abstractie.
De mens kan groepsbewustzijn bereiken; hij kan vibreren op de toon
van de Hemelse Mens van wiens lichaam hij een cel is; hij kan in
betrekkelijke volmaaktheid vuur door wrijving en zonnevuur tonen, maar
het blijft tot een latere manvantara (grote tijdkring van een openbaring)
bewaard om de ware aard van de Geest te openbaren.
Deze overeenkomst is dan ook zichtbaar in de mens, die in de menselijke
familie functioneert. Totdat hij uit de drie werelden (fysiek-astraal-mentaal)
weggaat en op weg is om een Meester van Wijsheid te worden, verblijft
deze waarheid in deze drie aspecten verborgen.

Microkosmos en Elektrisch vuur

Het mentale is niet een zevenvoudig permanent atoom, maar reageert
slechts op 4 typen van kracht en niet op de hele reeks van trillingen.
Hierin ligt de reden voor verdraagzaamheid.
Totdat de mens bewust onder de beheersing van de ziel komt en de trilling
begint te voelen van het mentaal permanent atoom, is het nutteloos van
hem te verwachten dat hij gehoor geeft aan zekere idealen of dat hij
zekere aspecten van de waarheid begrijpt.

Het slagveld van
het astrale gebied
Een van de meest vitale dingen, die iedere aspirant moet doen, is het
astraal gebied leren te begrijpen.
Men is het slachtoffer van de eigen vorm (met de energieën) en van het
stoffelijk aspect van alle openbaring.
De intelligente bestuurder (de heerser over zijn eigen lot) die door zijn
denkvermogen en de gerichte aandacht van zijn ziel de lagere energieën
tot vormen en werkzaamheden dwingt op:
§

Het gebied van de tweeledige krachten

§

Het gebied van de twee Paden

§

Het gebied, waarop de vitale kracht wordt gezocht.

§

Het gebied van trillende polen.

§

Het gebied waar een keuze wordt gemaakt.

Regels tot werkzaamheid
Regel 1: Bespiegeling, die concentratie tot gevolg heeft (Recollection).
Regel 2: Reactie, die een onderlinge wisselwerking tussen hoger en lager tot
gevolg heeft (Response).
Regel 3: Straling, die uitklinken of voort doen klinken tot gevolg heeft
(Radiation).
Regel 4: Ademhaling, die scheppend werk tot gevolg heeft (Respiration).
Regel 5: Hereniging, die een éénwording tot gevolg heeft (Reunion).
Regel 6: Heroriëntatie, die een klare visie van het Plan tot gevolg heeft
(Reorientation).

Onderscheidingsvermogen
De uitwerking van het astrale gebied op het onwetend menselijk brein die
de werkelijkheid van de ziel omkeert en de dingen op zijn kop waarneemt.
Pas als het oog van de aspirant geopend is, worden de intense mist,
verwarring, de veranderende vormen, de elkander doordringende en zich
vermengende kleuren zodanig dat men overweldigd wordt door het
hopeloze van de onderneming.
Een van de eerste dingen die een aspirant moet leren, is de emotionele
eigen aura losmaken van zijn omgeving.
Hij moet leren het onderscheidingsvermogen door middel van zijn
denkvermogen op analyserende en afscheidende wijze te gebruiken,
zodat het astraal lichaam onder controle gebracht wordt.

Onderscheidingsvermogen (2)
Ieder individu in de wereld is bezig in astrale stof te werken. De macht van
het menselijk begeren en van wereld-begeren veroorzaakt die
voortdurende uitbeelding en die vormopbouw, die tot de meest concrete
gevolgen in astrale stof leiden.
Individuele begeerte, nationale begeerte, ras-begeerte, de begeerte van
de mensheid als geheel, gevoegd bij de instinctieve begeerten van alle
onder-menselijke levens, veroorzaken een voortdurende verandering en
wisseling van de substantie op dat gebied.

Slagveld van het astrale gebied
In een bepaald leven treedt een emotionele crisis op. Deze crisis kan de
vorm aannemen van een grote en vitale proef, die een korte tijd duurt (in
het licht van de ziel), maar die alle wijsheid en reinheid, waarover de
discipel beschikt, in het geding roept.
Door juist onderscheidingsvermogen, klare visie en juiste waarneming te
verwerven, geeft de discipel blijk voor de tweede inwijding (de Doop)
geschikt te zijn.
Op dit ogenblik gaat de mensheid door deze beproeving en deze crisis
heen.
Indien de crisis waarvan hier sprake is, met succes wordt doorstaan, dan
zal de tweede inwijding van de mensheid er het gevolg van zijn – het
ondergaan van de doop en het opgenomen worden in de stroom.

