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Alice A. Bailey

Boeken

� Witte Magie - Een Verhandeling over witte Magie: 

De weg van de Discipel . Alice A. Bailey ; 

geautoriseerde vert. [uit het Engels] Madelon de Man. geautoriseerde vert. [uit het Engels] Madelon de Man. 

- Wassenaar : Mirananda, 4e druk. ISBN 90-6271-

668-7.

� Stralen en Inwijding - Alice A. Bailey ; [vert. uit het 

Engels]. –

1e dr. - Den Haag : Mirananda, 1975 (Een 

verhandeling over de   zeven stralen ; Deel V). ISBN 

90-6077-532-5. 



The Secret

� Samenvatting van de recensie in dagblad De Pers van 

woensdag 25 april 2007.

� Internetfilm en boek The Secret op de eerste plaats van de 

internationale bestsellerslijst. Verwacht wordt een Dan Brown 

effect... een Da Vinci Code – achtige hype raast over de 

wereld.

� Volgens de makers – de Australische Prime Time � Volgens de makers – de Australische Prime Time 

Productions – waren figuren als Plato, Isaac Newton, 

Alexander Bell, Ludwig van Beethoven en William 

Shakespeare – in hun tijd al bekend met het fenomeen.  

Waar de secret-hype om draait is de wet van 

aantrekkingskracht.

� Deze Law of Attraction, kortweg de LOA genoemd, zou er op 

neerkomen, dat een mens datgene in zijn leven aantrekt 

waar hij zich op focust.



The Secret

� The Secret wordt in de vorm van een handleiding

gebracht. In boek en film doen psychologen, filosofen, 

kwantumfysici, schrijvers en ondernemers uit de 

doeken hoe de LOA toe te passen is en wat effect 

ervan kan zijn ieders leven.

� De inhoud van The Secret is lang zo geheim niet als � De inhoud van The Secret is lang zo geheim niet als 

de naam doet vermoeden. De term LOA werd begin 

20ste eeuw al genoemd in een boek van Charles 

Haanel, genaamd The Master Key. Het boek werd in 

1933 door de kerk op de lijst van verboden boeken 

geplaatst, maar de mensen bleven het lezen.

� Zo ook Bill Gates, die het in handen kreeg op 

Harvard. Hij stopte met zijn studie om zijn visioen – op 

elk bureau een computer – te verwezenlijken.



De Nieuwe Psychologie

� De Kosmische Wet van Aantrekking drukt de 

werkzaamheid van de ziel uit. Intuïtie en dienstbaarheid 

zijn de kenmerken van de ziel. Intuïtie, die gebruikt wordt 

in dienst van de mensheid en die niet op persoonlijke 

belangen berust. belangen berust. 

� In deze lezing wil ik aan de hand van de Nieuwe 

Psychologie van Alice A. Bailey een esoterische 

benadering aan u voorleggen. 



De Kosmische Wet van Aantrekking

� Onze tegenwoordige civilisatie is, in weerwil van alle fouten 

en vergissingen, erop gericht denkers voort te brengen.

� Waar een waarachtig denker bestaat, heeft men een begin 

van een schepper, iemand die (eerst onbewust, later 

bewust) zijn vermogen tot precipitatie (neerslag) zal bewust) zijn vermogen tot precipitatie (neerslag) zal 

uitoefenen, nl. om zichtbare vormen tevoorschijn doen 

komen.

� Deze vormen zullen overeenkomen met de Goddelijke 

bedoeling en het Goddelijk Plan en dienovereenkomstig 

de evolutie helpen bevorderen, of zij zullen bezield zijn van 

een persoonlijke bedoeling, gekenmerkt door 

afgescheiden zelfzuchtig streven en daarom deel uitmaken 

van terugwerkende krachten en dan zwart-magisch zijn.



De Kosmische Wet van Aantrekking

� De kosmische wetten van Aantrekking (ziel) en 

Economie (persoonlijkheid) zijn daarom het raison-

d’être (vanuit een bepaald gezichtspunt gezien). De 

Wet van Afstoting bevrijdt de mens van de vorm.Wet van Afstoting bevrijdt de mens van de vorm.

� De volgende dia laat de esoterische wet Zo boven, 

zo beneden zien op macro- en microniveau. Zie De 

Samenstelling van de mens.



DE SAMENSTELLINGDE SAMENSTELLING
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De Kosmische Wet van Aantrekking

� De wetten van denken zijn de wetten van scheppen 

en worden op het etherisch gebied ten uitvoer 

gebracht. De Schepper van het zonnestelsel beperkt 

Zijn werk en aandacht tot de 4 hogere gebieden. De 3 

lagere gebieden, die het kosmische vaste stoffelijke

gebied vormen, zijn daarvan de neerslag. gebied vormen, zijn daarvan de neerslag. 

� Ze zijn objectief, omdat de stof van de ruimte 

aangetrokken wordt door de potentie van de 4 hogere 

ethertrillingen. Deze worden op hun beurt weer tot 

werkzaamheid gedreven door de dynamische 

inwerking van de goddelijke gedachte.



De Kosmische Wet van Aantrekking

� Bij de mens treft men de overeenkomstige

werkwijze aan. Zodra een mens een denker wordt en 

zijn gedachten kan formuleren, kan begeren dat deze 

tot manifestatie komen en de 4 ethers door erkenning 

kan bezielen of belevendigen, is een dichtstoffelijke 

manifestatie onvermijdelijk.manifestatie onvermijdelijk.

� Hij zal door zijn pranische energie, gekleurd door  een 

hoog of laag begeren en bezield door de kracht van 

zijn gedachte, precies zoveel van de erop reagerende 

stof in de ruimte aantrekken als nodig is om gestalte 

aan de vorm te geven.

� Ook moet hij noodzakelijk overwegen dat zijn 

omgeving het resultaat is van het werk van een 

massa groepsdenkers – de groep waartoe hij 

behoort.



Het PLAN

Doel – Denkbeeld – Idee - Ideaal

Ware Broederschap

� Broederschap is gefundeerd op goddelijke oorsprong 

van Gelijkheid en leidt tot een vrije en ware expressie van Gelijkheid en leidt tot een vrije en ware expressie 

van goddelijkheid Vrijheid

.

� Het is de eerste aan de mensheid gegeven openbaring

van de aard van de Wil Gods en van de hoedanigheid 

(de 1e straal van Wil of Macht) van Shamballa.



Geestelijke Vrijheid en Zekerheid

� Er is vrijheid van handelen bij de overheersing van de 

persoonlijkheid, doch er is nooit enige vrijheid mogelijk 

onder de Wet van Dienstbetoon. Men maakt vrijwillig deze 

keuze, met behoud van individuele mogelijkheden, en in keuze, met behoud van individuele mogelijkheden, en in 

dienst van Het Plan.

� Waarlijke vrijheid is staan in het onbelemmerde licht van 

de ziel, hetgeen inwezenlijk is en innerlijk 

groepsbewustzijn omvat.

� Waarlijk groepsbewustzijn wordt verworven door bewust te 

werken aan de wereldbegoocheling en illusie.



Intuïtie

Intuïtie is een functie van het denkvermogen.

� Wanneer de intuïtie volledig functioneert, dan wordt men in

staat gesteld direct en juist te handelen, want men is in 

aanraking met het Plan en dit is afkomstig van het 

universele Denkvermogen.

� Het betreft altijd indrukken, die de mensheid dienen en die 

geen persoonlijke informatie bevatten.

� Een van de doelen van de Hiërarchie is het verbreken en 

verdrijven van wereldbegoocheling.



Een Regenwolk van Kenbare Dingen

� Energie van de Intuïtie is de term die we gebruiken om 

een regelrecht contact met het denkvermogen van God te 

beschrijven op een betrekkelijk hoog niveau van ervaring.

� Het doel van deze energie voor de zieldoordrenkte � Het doel van deze energie voor de zieldoordrenkte 

persoonlijkheid is om het denkvermogen (al ontvankelijk 

voor de energie van ideeën) een glimp te geven, evenals 

een kortstondig inzicht, van de bedoeling van de ideeën, 

welke aan alle activiteiten van de Hiërarchie ten behoeve 

van de mensheid ten grondslag liggen.



Een Regenwolk van Kenbare Dingen

� De Meesters registreren intuïtief (als in een flits) die 

fasen van de goddelijke bedoeling, die het eerst tot 

uitvoering moeten komen. Deze vormen de 

Overschaduwende wolk van Kenbare Dingen.

Of zoals Patanjali het noemt: De Regenwolk van Of zoals Patanjali het noemt: De Regenwolk van 

Kenbare Dingen.

� Deze zetten de meesters om in het Plan en dan 

beginnen Hun discipelen, deze ideeën zelf intuïtief 

waar te nemen, ze als idealen aan de grote massa

bekend te maken en zodoende de vereiste 

onderdelen van het plan op het stoffelijk gebied tot  

verschijning te brengen.



Belemmeringen

� Intuïtieve indrukken vanuit de hogere gebieden 

kunnen gekleurd en vervormd worden. Zie daarvoor 

de volgende dia en de lezing over Begoocheling, een 

Wereldprobleem.Wereldprobleem.

� Zelfkennis en de juiste beweegredenen bepalen de 

zuiverheid van de ontvangst van de indrukken.



Begoocheling, Illusie, Maya, Wachter op de Drempel

� Illusie: Droombeeld of hersenschim. Mentale gebied. 

Het verkeerd begrijpen van denkbeelden en 

gedachtevormen.

� Begoocheling: Zelfmisleiding, gezichtsbedrog, 

verblinding. Astrale gebied. Zeer krachtig in deze tijd. 

De meerderheid der mensen lijdt hieraan.De meerderheid der mensen lijdt hieraan.

� Maya: Onbeheerste krachten voortkomend uit prana 

en verborgen krachten van de stof zelf. Komt tot 

werkzaamheid bij begoocheling of illusie of beiden.

� Wachter op de Drempel: Altijd aanwezig. Komt tot 

werkzaamheid op het pad van discipelschap (het 

bewustzijn van illusie, begoocheling en maya, de 

geïntegreerde persoonlijkheid).



De Neerslag

� In het huidige tijdperk neemt de mentale en 

intellectuele ontwikkeling van de mensheid in 

omvang toe. Deze positieve ontwikkeling helpt 

emotionele behoeften te herkennen, erkennen en 

om te zetten en daardoor te groeien in een om te zetten en daardoor te groeien in een 

omvattender bewustzijn maar het leidt er ook toe dat..

� er mensen zijn, die een machtige wil, een helder en 

getraind denkvermogen hebben, maar door louter 

zelfzuchtige bedoelingen bezield zijn (denk aan 

commercie, macht, eerzucht, ook geestelijke 

eerzucht). Dit is het gevolg van het verband tussen 

denkvermogen en brein. Begoocheling en illusie 

versluieren het denkvermogen en brein.   



Samenvatting

� De Wet van Aantrekking heeft betrekking op de 

steeds grotere invloed van de ziel.

� Naar de mate waarin de ziel invloed krijgt op de 

persoonlijkheid, zullen ideeën en idealen met 

voortschrijdend inzicht in dienst van de 

mensheid gesteld worden. 

� Voorbeelden die in het artikel worden gegeven � Voorbeelden die in het artikel worden gegeven 

van Plato, Beethoven etc. Deze Groten zullen 

niet bezig geweest zijn met – wat en wie zij nu 

willen aantrekken. Een ware discipel geeft gehoor 

aan dat, wat hij denkt te moeten doen, omdat hij 

niet anders kan. Het ontvangen van ideeën is 

altijd nieuw en dient de mensheid.

� De groei in bewustzijn zal persoonlijke en 

zelfzuchtige belangen omzetten naar 

onpersoonlijk groepsbelang en 

groepswerkzaamheid.


