STOF TOT NADENKEN
DOEL en GEVAREN van LEIDING
Wie en wat leidt ons?

Een rimpelend watervlak kan niets dan
gebroken beelden weerkaatsen

Wanneer leerlingen nog niet hun wereldse hartstochten hebben
leren beheersen en de waarheid van de Ziel niet kennen, zal hun
onvoorbereide geest alles opvatten in het licht van hun wereld en
niet in hun geestelijke en innerlijk oordeel.

Helena P. Blavatsky: De Geheime Leer – deel 3
(Esoterische Opstellen en instructies)
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De Geheime Leer, deel 3: Esoterische Opstellen en Instructies

Toelichting op het

Schema

Het schema geeft het kosmisch fysiek weer met zijn zeven gebieden. Elk gebied
heeft 7 ondergebieden. Als mensheid hebben we alleen te maken met het
kosmisch fysieke gebied.
De mens kent dezelfde samenstelling in micro. Als gebied van waarneming
corresponderen de chakra’s met de respectievelijke gebieden. Zo boven, zo
beneden.
De 3 onderste gebieden (fysiek, astraal, mentaal), tot aan het vierde
ondergebied van het mentaal, vormen de persoonlijkheid. Fysiek, astraal en
mentaal zijn de lichamen van waarneming d.m.v. de zintuigen.
Vanaf het vierde ondergebied van het mentale gebied wordt de brug
(Antahkarana, Lichtkanaal of Regenboogbrug) gevormd naar de vier hogere
gebieden. Deze vallen buiten onze zintuiglijke waarneming, maar worden als een
geleidelijk omvattender bewustzijn in het brein ervaren. Dit is het terrein van de
Ziel en de Monade.

Toelichting op het Schema
De laatste vijf grote stappen in de Evolutie van Bewustzijn worden bewust
genomen. De draad van bewustzijn is altijd aanwezig, maar wordt pas geactiveerd
als de ziel contact maakt met de persoonlijkheid. Dit proces begint kort voor de
eerste inwijding, door middel van zuivering van het fysieke lichaam en meditatie.
Meditatie is contact maken met het Hogere Zelf of de Ziel en dit proces is
wederkerig.
Wij ervaren het voortschrijdend en omvattender bewustwordingsproces als
telepathische werkzaamheid op een steeds hogere wending van de spiraal. Dit gaat
samen met een omvattender gevoel van verantwoordelijkheid en dienstbaarheid in
het dagelijkse leven.
Hierbij moet opgemerkt worden, dat de volgorde is: mystieke ervaringen intellectuele ontwikkeling en in de volgende levens worden deze samengevoegd tot
occulte werkzaamheid. Dat wil zeggen: studie in de Evolutie van bewustzijn (de
theorie van de Tijdloze Wijsheid wordt in “De Nieuwe Psychologie” verder
uitgewerkt). Men wordt een bewust kanaal van licht en bevordert zodoende het
contact tussen de Geestelijke Hiërarchie en de Mensheid.
De Antahkarana wordt geleidelijk aan meer verlicht, een proces dat gelijk opgaat
met de omzetting van de chakra’s, van grove stof in etherische, sub–etherische,
sub–atomische en atomische substantie. Het hele bewustwordingsproces moet
opgetekend worden in het brein, men wordt het in het dagelijkse leven bewust.

DE SAMENSTELLING
VAN DE MENS

Pijnappelklier
Hypofyse
Schildklier

Thymusklier
Alvleesklier
Geslachtsklieren
Bijnieren

De weg van de ziel in incarnatie
De ziel is op zijn eigen (oorzakelijk) gebied volmaakt.
Zij daalt af en de persoonlijkheid stijgt op.
De 7 ondergebieden van het mentale gebied worden verdeeld in de 3
hogere of abstracte gebieden (het Zelf of de Ziel) en de lagere 4 of
concrete gebieden (het Niet-Zelf of de Persoonlijkheid)
De gehele mensheid streeft naar bewustzijn van het vierde ondergebied
van vereniging, het gebied van ontmoeting of eenmaking tussen hoger en
lager mentaal. Het is het gebied van het onderscheidingsvermogen tussen
het Zelf en Niet-Zelf.

LEIDING en de GEVAREN ervan

De ontwikkeling naar de wereld met geestelijke waarden, zoals deze
bedoeld zijn, vergt een lange tijd van steeds weer aanpassen en kan een
periode van werkelijk gevaar optreden, als er niet ook direct inzicht in de
psychologisch toestanden en mogelijkheden ontstaat, door middel van
begrip en gezond verstand.

LEIDING en de GEVAREN ervan
Twee factoren zullen een diepe inwerking op de mensheid
hebben:
1.

Het onzekere, angst en bezorgdheid in elk land is zeer nadelig voor het
grootste deel van de mensen. Het astrale lichaam wordt gestimuleerd
en het stoffelijke vitaliteit neemt af.

2.

De invloed van de hogere geestelijke krachten op de intelligent
ingestelde en mythisch aangedreven mensen veroorzaakt ernstige en
uitgebreide moeilijkheden.

De beschermende etherische versperringen wordt afgebroken en de deuren
van het astrale gebied worden wijd geopend.

De Noodzaak om Bronnen te bestuderen
Het is daarom van grote waarde voor ons om de bronnen, waaruit
veel van deze zogenoemde leiding kan komen, te bestuderen.
Het onderricht heeft dan ook tot doel de mens bewust in aanraking te
brengen met zijn eigen ziel en dus niet met de Meester.
De Meester en de Hiërarchie van Meesters werken alleen op het gebied van
de zielen, als zielen met zielen.
De bewuste ontvankelijkheid voor hiërarchische indrukken en voor het
hiërarchische plan hangt af van de reactiegevoeligheid die ontwikkeld kan
worden, zodat deze steeds aanwezig is tussen eigen ziel en het brein via
het denkvermogen.

Stadia in Zieleontplooiing
De volgende punten heeft men te onthouden:
✹

Wanneer men zich ervan bewust wordt, zelf een ziel te zijn, dan kan
men met andere zielen in aanraking komen.

✹

Wanneer men bewust een discipel is, dan komt men in aanraking met
andere discipelen en kan men intelligent met hen samenwerken.

✹

Wanneer men een ingewijde is, worden andere ingewijden feiten in zijn
leven en bewustzijn.

✹

Wanneer men een Meester is, wordt men de vrijheid van het Koninkrijk
der Hemelen gewaar en werkt men bewust als een van de oudere leden
der Hiërarchie.

Stadia in Zieleontplooiing en Werk

Deze verscheidenheden hebben betrekking op de trapsgewijze opbouw van
werk en niet op het punt van ontwikkeling van personen. Zij wijzen op
ziele-verruimingen, maar niet op graduele contacten met persoonlijkheden.
De reactie op de zielenwereld, waarvan de Hiërarchie het hart en
denkvermogen is, zal in overeenstemming zijn met de gerealiseerde
zieleontplooiing op het stoffelijke gebied.

Misleiding van Leiding

Aanhangers van vele esoterische scholen reageren op leiding die niet van
de Hiërarchie afkomstig is, maar van het astrale spiegelbeeld van de
Hiërarchie.
Zij reageren daarom op een denkbeeldige, vervormde, door de mens zelf
gemaakte voorstelling van een groot geestelijk feit.
Dit kan gelden voor zowel groepen als alleenstaande individuen die
meditatie en yoga beoefenen - dit geldt voor Oosterse en Westerse
aspiranten.

Misleiding van Leiding

Er zijn enige mensen die met ware kennis te werk gaan en wier acties
daarom geheel veilig zijn, maar velen zijn onkundig van technieken en
werkwijzen, en dus ook van de te verwachte gevolgen van hun pogingen.
Het grootste resultaat voor hen is het naar binnen richten van het
bewustzijn, het ontwikkelen van innerlijke zelfwaarneming en het richten
naar subjectieve werelden, doorgaans het astrale rijk en zelden naar het
echte zielenrijk.

Misleiding van Leiding
De denk-aard wordt zelden opgeroepen en de gevolgde processen maken
de hersencellen passief en niet werkzaam, terwijl het denkvermogen
werkeloos blijft en vaak slaapt. Het enige gebied wat zichtbaar is, is het
astrale gebied.
Mystici van allerlei soort met een natuurlijke aanleg voor het
bespiegelende passieve leven, horen stemmen, ontvangen leiding en
gehoorzamen aan impulsen waarvan zij beweren dat deze van God komen.

Bronnen op het Stoffelijk Gebied.

Leiding of instructie, die van de man of vrouw op het stoffelijke gebied
komt en van wie men – meestal onbewust – hulp verwacht, bijvoorbeeld
door middel van dromen.
Dit is grotendeels breinverwantschap, bewerkstelligd door bewuste
contacten op het stoffelijke gebied.

Persoonlijkheid als Bron
Leiding die komt van een eigen krachtige persoonlijkheid, die meestal niet
erkend wordt. Eerzucht of hoogmoedige bedoelingen kunnen van het mentale
lichaam naar beneden komen en op het brein afgedrukt worden. Ze worden
beschouwd als afkomstig van een van buiten komende bron. De stoffelijke
mens reageert al die tijd op zijn eigen bevelen en impulsen. Dit heeft
betrekking op 3 soorten mensen:
✹

Diegenen die als ziel of persoonlijkheid op de zesde straal staan.

✹

Diegenen die op de paden van begoocheling van het astrale gebied
gekomen zijn door een te sterke stimulatie van de zonnevlecht.

✹

Diegenen die ontvankelijk zijn voor de zich terugtrekkende energie van
het Vissen Tijdperk (zesde straal).

Bronnen van het Astrale Gebied.
Naar binnen gerichte houding van de mysticus brengt zijn onderbewust
wensleven naar de oppervlakte. Dit neemt de vorm aan van
jeugdneigingen ten aanzien van godsdienstige werkzaamheid en
praktijken.
Hij zoekt een verklaring hiervoor in een van buiten komende leiding en
formuleert deze als komend van de Stem van God, Jezus of Maria.

Bronnen van het Astrale Gebied
Het naar boven komen van oude geestelijke aspiraties en neigingen
voortvloeiend uit vorige levens. Deze liggen diep verborgen in zijn wezen
en ze worden door groepsstimulatie aan de oppervlakte gebracht. Zij
schijnen volkomen nieuw en buitengewoon en worden veelal beschouwd
als van God afkomstige bevelen.
De waargenomen leiding kan eveneens simpel een gevoeligheid zijn voor
stemmen, bevelen, afkomstig van van goedbedoelende mensen op het pad
van terugkeer tot incarnatie. Het geestelijke dilemma van het
tegenwoordige mensdom veroorzaakt een snelle terugkeer van veel
vergevorderde zielen.

Bronnen van het Astrale Gebied
De leiding kan ook astraal (emotioneel) zijn als gevolg van gemaakte
contacten, sterk in zijn aspiratie maar zwak mentaal en gericht op het
astrale gebied. Alle zijn gekleurd door begoocheling en veel
goedbedoelende leiders van groepen en organisaties krijgen hun inspiratie
uit deze bronnen. Hierin is geen sprake van goddelijke leiding.
Zij kunnen:
✹

de emotionele aard voeden,

✹
✹

hysterie of aspiratie ontwikkelen,
eerzuchtige neigingen van hun slachtoffers aankweken en

✹

hen op zijpaden van illusie voeren.

Zij zijn niet de stem van God, noch van enig lid van de Hiërarchie, maar de
stem van een willekeurige leraar op het stoffelijk gebied.

Bronnen van het Mentale Gebied
De waargenomen leiding kan het gevolg zijn van denkbeelden verkregen
langs telepathische weg en ingeprent op het denkvermogen of op de
denkvermogens van anderen. Men is intelligent en mentaal
geconcentreerd. Het is een vorm van rechtstreekse, doch onbewuste
telepathie.
De leiding komt van andere denkvermogens of van geconcentreerd
groepsdenken. De leiding kan goed, slecht of middelmatig van kwaliteit
zijn en bewust of onbewust zijn medegedeeld.

Bronnen van het Mentale Gebied
De mentale wereld is evenals de astrale wereld is vol met gedachtevormen
en deze kunnen als leiding gevend worden beschouwd.
Deze gedachtevormen worden bij tijd en wijle door de leiders van de
mensheid gebruikt om haar te helpen en te leiden, maar ze kunnen ook
door ongewenste wezens en krachten gebruikt worden.
Zij kunnen hoogst bruikbaar zijn, maar als zij eisend en oproepend zijn en
in blind vertrouwen worden aanvaard, vormen zij een bedreiging voor de
vrije werkzaamheid van de ziel.

De Ziel als Bron
De leiding kan afkomstig zijn van de eigen ziel door middel van meditatie,
discipline en dienst om contact te bewerkstelligen. Hierdoor ontstaat een
verbindingskanaal of Antahkarana tussen ziel, brein en denkvermogen.
Wanneer het denkvermogen niet ontwikkeld is, het karakter niet gelouterd
en de mens niet vrij is van overwicht van de persoonlijkheid, dan wordt de
informatie verwrongen en daardoor verkeerd uitgelegd.
Alleen waar zuiver en juist begrip van de innerlijke goddelijke stem
aanwezig is, is een onfeilbare leiding het resultaat.

De Ziel als Bron
Pas wanneer deze laatstgenoemde vorm van leiding vastgesteld,
gestabiliseerd, aangekweekt, ontwikkeld en begrepen is, worden andere
vormen van geestelijke leiding mogelijk.
De erkenning van de zielenbewustwording komt geleidelijk en trapsgewijs.
Hersencellen moeten langzaam gewekt worden opdat zich een
onberispelijke, verklarende reactie kan ontwikkelen.

De Erkenning van eigen Ziel
Naarmate een mens zich bewust is van het Plan Gods, kan hij dit
beschouwen als kennis die tot hem komt door middel van zijn eigen
rechtstreekse contact met een gedachtevorm van het Plan. De
Hiërarchie werkt in groepen en door middel van telepathische indrukken
of inprentingen.
Indien hij deze kennis verwerft en op een juiste wijze verklaart, bereikt
hij eenvoudig de (h)erkenning van wat zijn eigen ziel onvoorwaardelijk
weet.
De ziel is een aspect van het Universele Ziel die een onafscheidelijk
deel van de planetaire Hiërarchie is.

Geestelijk Dagboek
Contact met een Aanwezigheid, kan zijn:
✹ met de eigen ziel
✹

met een discipel

✹

met een Meester (door middel van symbolen en als de doelstelling
van het Plan dat zouden wettigen).

Elke innerlijke verlichting, die licht werpt op een probleem, zowel voor u
als de groep.
Elk telepathisch gebeuren tussen u en uw medediscipelen.
Telepathische wisselwerking moet worden aangekweekt en moet met de
meeste zorg en nauwkeurigheid worden gecontroleerd.

Geestelijk Dagboek
Geestelijke ervaringen noteren tijdens het onderzoek.
Hiervan melding maken zonder vooropgezette mening en met inachtneming
van een wetenschappelijke denkwijze.
Een en ander op een agnostische wijze en zonder mystieke verklaring, om
behoed te worden voor valstrikken van illusie en begoocheling.

