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Alles is energie
Er zijn 7 fundamentele energieën
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DE SAMENSTELLING
VAN DE MENS

Pijnappelklier
Hypofyse
Schildklier

Thymusklier
Alvleesklier
Geslachtsklieren
Bijnieren

EVOLUTIE van BEWUSTZIJN
Ø

Het evolutieproces van Bewustzijn is de weg van grove - naar
atomaire substantie en omvat het omzetten, integreren en
samensmelten van de chakra’s d.m.v. kennis en ervaring van
de 7 stralen.

Ø

Doel: het Alomvattend bewustzijn van het kosmisch fysieke
gebied.

Ø

Het etherische lichaam is de blauwdruk voor de fysieke mens.

Ø

De ziel op zijn eigen gebied is volmaakt, maar wordt zich van
zichzelf bewust d.m.v. aardse ervaringen.

EVOLUTIE van BEWUSTZIJN

Ø

De mensheid bepaalt de snelheid of traagheid van de
vooruitgang.

Ø

Als persoonlijkheid is de vrije wil onvoorwaardelijk.

Ø

Als ziel stelt men zich uit vrije wil ten dienste van de
groepswil met behoud van individuele talenten.

DE 7 WORTELRASSEN
Ø

1e ras -

de astrale of etherische schaduwen van de Maanvaders

Ø

2e ras -

de zweetgeborenen

Ø

3e ras -

de ei- geborenen – het Lemurische ras (de ontwikkeling
van het fysieke lichaam)

Ø

4e ras -

het Atlantische ras (de ontwikkeling van het astrale
lichaam)

Ø

5e ras -

het Arische ras (de ontwikkeling van het mentale lichaam)

Ø

6e en 7e ras – hier is weinig over geschreven.

De 7 wortelrassen vormen een Manvantara (een tijdkring van
openbaring)

DE ZEVEN STRALEN
1e straal

Wil of Macht

2e straal

Liefde-Wijsheid

3e straal

Actieve intelligentie

4e straal

Harmonie door Conflict

5e straal

Concrete kennis of Wetenschap

6e straal

Abstract Idealisme of Devotie

7e straal

Ceremoniële orde of Magie

DE AARD van het ETHERISCH LICHAAM

Ø

Het etherische lichaam bestaat uit de heersende energie(ën),
waarop de mens, de groep, de natie of de wereld reageert in een
bepaalde tijd, cyclus of wereldperiode.

Ø

B.v. Vissentijdperk stond onder invloed van de 6e straal –
Watermantijdperk staat onder invloed van de 7e straal.

Ø

De individuele mens heeft te maken met de energieën van de:

Ø

ziel – persoonlijkheid – mentaal – astraal – fysiek

HET FYSIEKE LICHAAM en de
CHAKRA’S

CENTRA

ENDOCRIENE
KLIEREN

Hoofdcentrum
Agnacentrum
Keelcentrum
Hartcentrum
Zonnevlechtcentrum
Heiligbeencentrum
Stuitcentrum

Pijnappelklier
Hypofyse
Schildklier
Thymusklier
Alvleesklier
Geslachtsklieren
Klieren van de bijnieren

HET FYSIEK LICHAAM (1)

Ø

Het fysieke lichaam van de mens bestaat uit grofstoffelijke
en fijnstoffelijke substantie

Ø

Het etherische voertuig is fijnstoffelijk en bestaat uit
ontelbare lijnen van kracht en energie.

Ø

Het etherische lichaam sluit als een duikerspak om de
mens heen en de chakra’s zijn door middel van nadi’s de
verbindingspunten met de endocriene klieren.

HET FYSIEK LICHAAM (2)
Ø

De levensdraad is gevestigd in het hart (zilveren koord).

Ø

Het definitief terugtrekken van de levensdraad in het hart
kennen wij als het vaststellen van de dood van het fysieke
lichaam. Esoterisch is dit de overgang naar een ander
bewustzijn.

Ø

De bewustzijnsdraad (gouden koord) is gevestigd in het
hoofd. Dit betekent bij hersendood dat de bewustzijnsdraad
met de fysieke brein/hersenen verbroken is, maar er
bestaat nog wel contact met de ziel en zijn emotionele en
mentale lichaam.

Ø

De scheppingsdraad bevindt zich in de keel.

HET FYSIEKE LICHAAM (3)

Ø

Het zenuwstelsel is de grofstoffelijke tegenhanger
(neg.aspect) van miljoenen nadi’s van het etherische deel
(pos.aspect).

Ø

De 7 grote endocriene klieren zijn`d.m.v. Het zenuwstelsel
de eerste ontvangers van de energie van de 7 chakra's. Ze
zijn aansprakelijk voor het tot stand komen van het
grofstoffelijke lichaam.

Ø

De bloedstroom is de drager van het levensbeginsel
(prana), gecombineerd met energie van het etherische
lichaam, zenuwstelsel en endocriene klieren en is gevestigd
in het hart.

DE CHAKRA’s (1)
Heiligbeencentrum.
Ø

Dit ligt in het lagere gedeelte van de lendestreek,
beheerst het geslachtsleven. Sekse komt overeen met
het instinct tot stoffelijke eenheid.

Keelcentrum
Ø

In de uiterlijke vorm vertegenwoordigd door de
schildklier. Doel: de gezondheid bewaken. Het
centrum van het scheppende Woord. De eerste
overdracht van heiligbeen naar keelcentrum, 1e
inwijding, De Geboorte.

Ø

Deze inwijding wordt beschouwd als toelating op het
Pad; men bevindt zich dan op het proefpad. Het is de
eerste van de 5 menselijke inwijdingen.

DE CHAKRA’S (2)

Zonnevlecht
Ø

Deze komt overeen met de pancreas of alvleesklier.
Centrum van begeerte. Reinigingsplaats voor alle
energieën. De overdrachtplaats van de chakra’s
onder het middenrif naar die boven het middenrif.

Hartcentrum
Ø

Dit bevindt zich tussen de schouderbladen en komt
overeen met de thymusklier. Deze is pas echt
werkzaam bij de 2e inwijding – groepsbewustzijn.

Ø

Het Hartcentrum is het orgaan van verdeling van
Hiërarchische energie d.m.v. discipelen en
ingewijden:
De Doop.

DE CHAKRA’S (3)
Agnacentrum
Is fysiek gelegen tussen de twee wenkbrauwen.
. Grofstoffelijk analoog aan de halsslagader onderaan
de schedel.
Ø

Ø

Vanaf de 1e inwijding wordt het agnacentrum
geleidelijk aan werkzaam en daarmee hangt de
bouw van het Antahkarana (brug – zie schema)
samen.

Ø

Esoterisch gezien ligt het Antahkarana tussen de
hypofyse (Agnacentrum) en pijnappelklier
(Kruinchakra).

DE CHAKRA’S (4)
Kruinchakra
•

Hoofdcentrum is analoog aan de pijnappelklier of
epifyse en ligt ter hoogte van de kruin. Dit centrum
wordt volledig werkzaam na de 3e inwijding, de
Transfiguratie.

Drievoudigheid:
• Eenlijnigheid van Monade – ziel – persoonlijkheid.
• Deze dient om Monadische energie te verspreiden
d.m.v. de ziel.
• Het hoofdcentrum is dan verbonden met het
stuitcentrum.

DE CHAKRA’S (5)
Kruinchakra
Ø

Bij de 4e inwijding, De Kruisiging of de Grote
Verzaking komt de verbinding tussen hoofd- en
stuitchakra tot volle bruikbaarheid. Dit gebeurt
gelijktijdig met het uiteenvallen van het
oorzakelijke lichaam of de opslagplaats van de
ziel.

Ø
Ø
Ø
Ø

Tweevoudigheid:
Eenlijnigheid van Monade en persoonlijkheid.
Geest / Stof
Vader / Moeder
Monade / Persoonlijkheid.

Ø

DE CHAKRA’S (6)
Stuitcentrum
Ø

De wil tot Zijn is gevestigd onder aan de ruggegraat
en wordt De Moeder van de Wereld genoemd. De
Slang Gods ondergaat 2 veranderingen:
Ø
Ø

Ø

De slang van stof ligt opgerold tot de 1e inwijding.
De slang van Wijsheid wordt door middel van een
natuurlijk proces omgevormd vanaf de 1e inwijding
en is voltooid bij de 3e inwijding.

De slang van Wijsheid wordt de Draak van Licht bij
de 5e inwijding.

BELANGRIJK

De Kundalini ontwikkelt zichzelf automatisch en
daarmee verdwijnen op een natuurlijke wijze de webben
tussen de chakra’s.
Het oproepen of stimuleren van de Kundalini krachten
d.m.v. cursussen, trainingen of meditaties is zeer
gevaarlijk, tenzij men boven de 3e inwijding zit en dan
is er geen behoefte.

INWIJDING (1)
Vóór de 1e inwijding:
Ø Het betreft sterke persoonlijkheden en ze hebben al invloed op
de wereld. Een paar levens vóór de 1e inwijding is er behoefte
tot meditatie. Het brandpunt van bewustzijn is op het fysieke
gebied (heiligbeenchakra).
Ø

De fysieke ondergebieden zijn bijna gezuiverd van de
grofstoffelijke substantie. Na de transformatie is de aandacht
gericht op het astrale gebied. Het werkterrein richt zich op de
hogere wending van de spiraal.

INWIJDING (2)

Tussen de 1e en 2e inwijding
Ø

Het astrale lichaam is zo geperfectioneerd dat mentale
beheersing heel moeilijk te verkrijgen is.

Ø

Halverwege tussen de 1e en 2e inwijding begint de mentale
polarisatie op het 4e mentale ondergebied.

INWIJDING (3)

Tussen de 2e en 3e inwijding
Ø

Bij 2.5 begint de geestelijke polarisatie, d.w.z. de invloed van
de Buddhische, Atmische en Monadische gebieden.

Ø

De ziel is op weg om de volledige beheersing te krijgen over
de persoonlijkheid.

INWIJDING (4)
3e Inwijding
Ø

Bij de 3e inwijding is men een zieldoordrenkte
persoonlijkheid. Voor de Meesters is dit de 1e Inwijding,
bekend onder de naam de Verheerlijking en in de esoterie
als de Transfiguratie.
Persoonlijk karma is afgelost en men neemt in
toenemende mate groepskarma op zich.

Ø

Heel belangrijk is het toenemende vermogen met behulp
van het denkvermogen (verlicht door de doelstellingen van
de ziel) denkbeelden vanuit de hogere gebieden
onversluierd te kunnen weergeven en om te zetten in de
vorm. Het zijn over het algemeen betrekkelijk moeizame
levens.

INWIJDING (5)

Tussen de 3e en 5e inwijding
Ø

De geestelijke polarisatie loopt door tot de 4e Inwijding, in
de bijbel gesymboliseerd door de Kruisiging van Jezus.
Esoterisch De Verzaking.

Ø

Bij deze inwijding is de ziel niet meer nodig als waarnemer
voor de drie werelden (fysiek-astraal-mentaal) en is de
persoonlijkheid een direct instrument voor het monadische
gebied.

INWIJDING (6)
Overdracht van Centra of inwijdingen
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Voorafgaand aan de 1e inwijding:100.000 incarnaties
1e van heiligbeen- naar keelchakra
2e van zonnevlecht naar hartcentrum:
3e van hart naar agnacentrum:
4e van agna- naar hoofdcentrum:
5e Bewustzijn van een Meester:

SAMENVATTING (1)

Doelstelling van de Geestelijke Hiërarchie is in dit tijdperk:
Ø

De mensheid op een hogere wending van de spiraal te
brengen door te inspireren tot zelfwerkzaamheid.
Eerste fase – groepsbewustzijn.

Ø

Het hele evolutieproces omvat het omzetten, integreren en
samensmelten van de chakra’s d.m.v. kennis en ervaring
van de 7 stralen, van grove substantie naar atomaire
substantie (het kosmisch fysiek bewustzijn).

SAMENVATTING (2)
Samenstelling van de Mens bestaat uit de ziel en zijn
voertuigen:
Ø

Fysiek (grof-en fijnstoffelijk), astraal- en mentaal lichaam.

Ø

De ziel werkt d.m.v. de persoonlijkheid met zijn 7 chakra’s
verbonden aan de 7 grote endocriene klieren,
zenuwstelsel en bloedstroom.

Ø

Het laatste deel van het menselijke evolutieproces bestaat
uit 5 grote inwijdingen of uitbreidingen van bewustzijn of
samensmeltingen.
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