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Toelichting op het Schema


Het schema geeft het kosmisch fysiek weer met zijn 7 gebieden. Elk
gebied heeft 7 ondergebieden. Als mensheid hebben we alleen te maken
met dit kosmisch fysiek.



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 laagste gebieden (fysiek, astraal, mentaal), tot aan het 4 e ondergebied
van het mentaal, vormen de persoonlijkheid. Fysiek, astraal en mentaal
zijn de lichamen van waarneming d.m.v. de zintuigen.



Vanaf het 3e gebied op het hoger denkvermogen wordt de brug
(Antahkarana, lichtkanaal of Regenboogbrug) gevormd naar de 4 hogere
gebieden. Deze vallen weliswaar buiten onze zintuiglijke waarneming, maar
worden als een geleidelijk omvattender bewustzijn in het brein ervaren.
Dit is het gebied van de Ziel en de Monade.

Toelichting op het Schema - vervolg


De laatste 5 grote stappen in de Evolutie van Bewustzijn worden bewust
genomen. De bewustzijnsdraad is altijd aanwezig, maar wordt pas geactiveerd
als de ziel contact maakt met de persoonlijkheid. Dit proces begint kort
vóór de 1e inwijding, door zuivering van het fysieke lichaam en meditatie, het
wederkerige proces van contact maken met het Hogere Zelf of de Ziel.



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.



De volgorde hierbij is: mystieke ervaringen, intellectuele ontwikkeling en de
samenvoeging hiervan in de volgende levens tot occulte werkzaamheid, de
studie in de Evolutie van bewustzijn (de theorie van de Tijdloze Wijsheid wordt
besproken in “De Nieuwe Psychologie”). Men wordt een bewust kanaal van
licht, om zo het contact tussen de Geestelijke Hiërarchie en Mensheid te
bevorderen.



De Antahkarana wordt geleidelijk aan meer verlicht, gelijk opgaand met de
omzetting van de chakra’s, van grove stof in etherische, sub–etherische, sub–
atomische en atomische substantie. Het hele proces moet opgetekend worden
in het brein, men wordt zich hiervan in het dagelijkse leven bewust.

Inleiding
Dromen hebben binnen de psychologie een grote plaats ingenomen. Zij
hebben daardoor de belangrijke en feitelijk aantoonbare opvatting
opgeleverd dat de mensheid een inwendig, innerlijk subjectief leven heeft,
gebaseerd op oude herinneringen, op tegenwoordige leringen en op
contacten van velerlei soort.
Een zuiver begrip van het droomleven der mensheid zal tot het vaststellen
van drie feiten leiden:
 Het feit van reïncarnatie.
 Het feit dat er een zekere activiteit is gedurende de slaap of tijdens

de periode van niet-bewustzijn.
 Het feit van het bestaan van de ziel, datgene wat blijft en
onafgebroken voortduurt.

Deze drie feiten zorgen voor een bepaalde toenadering met betrekking tot
de door ons beschouwde problemen en zij zouden, indien ontleed, het
standpunt van esoterici bevestigen.

De oorsprong van het begrip Droom
In de Webster’s Dictionary staan 2 betekenissen, die elkaar niet uitsluiten:

In het Sanskriet betekent het:

Nadeel berokkenen of kwetsen
In de oud -Angelsaksische oorsprong betekent het:

Vreugde of gelukzaligheid.
De eerste werd oorspronkelijk als niet-wenselijk geacht, waarschijnlijk
omdat dromen in het merendeel van de gevallen het astrale leven van de
dromer onthulden. De meeste patiënten waren vaak Atlantisch of astraal
in bewustzijn.
Naarmate de tijd verstreek werden dromen van intelligente
denkvermogens (= Arisch) in toenemende mate idealistisch van aard,
waardoor er meer nadruk op vreugde en gelukzaligheid kwam te liggen.

De oorsprong van het begrip Droom


Het Westen en het Oosten vertegenwoordigen samen de theorie van
de dromen – van een lager astrale of van een hoger intuïtieve aard - die
een compleet beeld geeft van het wensleven van het mensdom.



Deze dromen kunnen oude astrale illusies en begoochelingen
omvatten. Deze zijn machtig en sterk wegens hun oude oorsprong en
rassenbegeerte.



Ook kunnen zij de gevoelige reactie belichamen van een vergevorderde
mensheid op stelsels en stromingen van bestaan, welke rondom het
grensgebied van openbaring zweven. Deze wachten op de toekomstige
verwezenlijking en op de uitdrukking ervan.

Kenmerken van de ware psycholoog
De psychologen van de nabije toekomst zullen het analyseren van
dromen en de ware betekenis ervan baseren op:


Kennis van de stralen en/of hun begoochelingen en illusies.



De astrologische verwikkelingen, gebaseerd op de esoterische
astrologie.



De vaststelling van het type van bewustzijn: Atlantisch of Arisch.

De voornaamste oorzaak van uitputtend
droomleven
In alle gevallen doordat de ziel tegengewerkt wordt of onbekwaam is haar
wensen op te leggen en zich aan haar instrument, de mens, kenbaar te maken.
Deze tegenwerking kan worden verdeeld in 3 groepen:
 Tegengewerkte geslachtsdrift. In vele gevallen bij de gemiddelde mens, de

nadruk op de sexuele daad, onbeheerst sexueel gedachteleven, tot sexuele
jaloersheid (vaak niet herkend) en tot stoffelijk onvoldoende ontwikkeling.

 Tegengewerkte eerzucht. Dit sluit de bronnen van het leven af, brengt

voortdurend innerlijke ergernis teweeg, leidt tot afgunst, haat, bitterheid,
hevige afkeer van het welgeslaagde en veroorzaakt abnormaliteiten van allerlei
soort.

 Tegengewerkte liefde. Dit zou waarschijnlijk door de gemiddelde psycholoog

bij sexuele teleurstelling worden ondergebracht, doch door de esotericus wordt
dit anders bekeken. Er kan een volkomen sexuele bevrediging zijn en toch kan
de uitstromende, magnetische liefde - aard van de mens met tegenwerking te
kampen hebben en met gebrek aan reactie.

Analyse dromen, gewenst en ongewenst
(1)

Er zijn 3 methoden van droomanalyses om tot de oorzaak van het
probleem te komen:


De eerste methode, het vorsen in het verleden van de patiënt door
middel van gebeurtenissen die in de kindertijd verborgen liggen, aan
het licht te brengen, o.a. door droomanalyses. Deze methode kan
(zelfs indien de psycholoog het niet beseft) tot in vorige levens
doordringen, zodat deuren geopend worden die beter gesloten hadden
kunnen blijven totdat zij op een veiliger moment kunnen worden
ontsloten.



De tweede methode, die soms met de vorige wordt gecombineerd en
die bestaat uit cognitieve en gedragstherapie. Zij vormt doorgaans
voor de gemiddelde mens, die zuiver Atlantisch in zijn bewustzijn is
maar zich juist mentaal begint te ontwikkelen, een gezonde en veilige
wijze om te werken, mits de psycholoog de verstandige medewerking
van de betreffende persoon kan verkrijgen. Hierbij zij opgemerkt dat
het subjectieve droomleven en de verborgen moeilijkheden – ten
minste tijdelijk - beter niet kunnen worden opgerakeld.

Analyse dromen, gewenst en ongewenst
(2)

 De derde methode is die waarbij het vermogen om de ziel bewust te

hulp te roepen wordt gebruikt. Energie doorstroomt de persoonlijkheid
en zijn voertuigen en zal alle aspecten van de lagere aard zuiveren en
louteren.

 Deze methode is alleen te gebruiken voor diegenen die het punt in hun

ontplooiing (evolutie) hebben bereikt (en er zijn er velen in deze tijd),
bij wie het denkvermogen ingeschakeld is en getraind kan worden en
bij wie de ziel tot het brein via het denkvermogen kan doordringen.

 Deze werkwijze heeft de goedkeuring van de Hiërarchie en wordt

door haar Leden in Hun werk gebruikt.

Bron van de dromen








Dromen, gebaseerd op hersenactiviteit.
Dromen van het geheugen.
Dromen die herinneringen van ware werkzaamheid zijn.
Dromen die van mentale aard zijn.
Dromen die herinneringen zijn van verricht werk.

Telepathische dromen:






Dromen die door de ziel worden gedramatiseerd.
Dromen die groepswerk betreffen.
Dromen die herinneringen zijn van instructies.
Dromen die met het wereldplan, het zonneplan en het kosmisch
ontwerp zijn verbonden.

Dromen gebaseerd op hersenactiviteit
(1)



Dit betreft lichte slapers, die in werkelijkheid het lichaam niet verlaten
en bij wie de bewustzijnsdraad niet geheel wordt teruggetrokken.
Opgewonden indrukken zijn onzeker en van een verwarde aard.



Zij duiden op stoffelijke nervositeit en op een zwak slaapvermogen,
maar hebben geen psychologische betekenis of geestelijke bedoeling.
Grondoorzaak: het niet vast genoeg slapen, waardoor de
bewustzijnsdraad zich niet geheel kan terugtrekken.



Het oproepen van het droomleven dient slechts tot stand te worden
gebracht door het richten van de wil gedurende de laatste stadia van
het Pad.



Sommige stromingen binnen de psychologie hanteren het oproepen van
dromen, maar de psycholoog kan dit alleen veilig begeleiden als hij op
de hoogte is van het punt van evolutie van zijn cliënt.

Dromen van het geheugen
(2a)



Tijdens de slaap, wanneer de bewustzijnsdraad van het lichaam
afgescheiden wordt, bevindt men zich gewoonlijk op het astrale
gebied, het gebied van begeerten.



De begeerten kunnen zich over de hele linie uitstrekken vanaf sexuele
bevrediging tot aan de hunkering van de geestelijk ingestelde aspirant
om de Meester, de Christus of de Boeddha te zien. Deze schouwspelen
zijn meestal afhankelijk van het eigen wensleven en ze manifesteren
zich op 2 manieren:



Door te deel hebben aan zekere werkzaamheden.
Als toeschouwer waarbij ze werkelijk feiten, voorstellingen of
mensen kunnen zijn zoals ze op straat rondlopen.

Dromen van het geheugen
(2b)


Deze aan astrale bevredigingen gebonden dromen staan alle in het
teken van begoocheling en illusie. Ze worden zelf (al dan niet bewust)
opgeroepen en met elkaar in verbinding gebracht. Ze duiden echter op
werkelijke ondervinding, zelfs als ze astraal tot vervulling komen.



Deze gedachtevormen omvatten het wensleven van het mensdom. Ze
bestaan op het astrale gebied en zijn derhalve voor iedereen zichtbaar.
Gedachtevormen die op dezelfde wijze liggen uitgestald als in een
winkelraam.



Er zitten grote gevaren aan omdat men ze op zichzelf kan betrekken
zonder dat men er iets mee te maken heeft.



Uitleg ervan kan pas veilig toegepast worden als de psycholoog kennis
heeft van de samenstelling van de mens en van het punt van
evolutie.

Dromen, gebaseerd op werkelijke
herinneringen (3a)
Deze dromen zijn aantekeningen van echte werkzaamheden. Dit is
mogelijk bij de integratie van het astrale, etherische en stoffelijk lichaam.
Er is een verband van voortduring van de dagelijkse werkzaamheden daar
zij op het astrale gebied voortgezet en door het brein opgetekend worden.
Ze zijn in de meeste gevallen slechts gedeeltelijke herinneringen gemengd
van aard omdat begoochelingen, illusies en handelingen hun invloed laten
gelden. Deze toestand van vermengde herinnering, verkeerde
vereenzelvigingen enz. geeft aanleiding tot veel moeilijkheden.

De psycholoog moet in aanmerking nemen:
 De leeftijd of zielenervaring van de patiënt.
 Of de persoon bekwaam genoeg is de ervaring op correcte wijze weer
te geven.
 Of de patiënt vrij is van begeerte indruk te willen maken op de
psycholoog. Van belang zijn aangeboren waarheidsliefde, beheersing
van de verbeelding en het vermogen om zich verbaal uit te drukken.

Dromen, gebaseerd op werkzaamheid
herinneringen (3b)



Waar het gevorderde aspiranten en discipelen betreft, krijgen we
een enigszins andere situatie. De integratie omvat het mentaal en de
ziel. De werkzaamheid zoals die is opgetekend, herinnerd en verteld,
wordt die van een werelddienaar op het astrale gebied.



Ze hebben betrekking op handelingen die met andere mensen te maken
hebben, met vervullen van plichten van andere mensen, met het
onderrichten van groepen eerder dan van individuen.

Dromen van mentale aard
(4a)
In het brein wordt alleen iets opgetekend als het denkvermogen
enigszins gaat overheersen.

Drie soorten dromen van mentale oorsprong:


Gebied van gedachtevormen: dit is een uitgestrekt gebied; het omvat
zowel oude als nieuwere gedachtevormen van het mensdom en welke
nevelig te voorschijn komen. Zij omvatten niet het wensleven doch het
betreft menselijke gedachten omtrent denkbeelden en idealen die
eeuwenlang de mensheid hebben beheerst en daarom de basis van de
hele geschiedenis vormen.



Dromen die van nature geometrisch zijn en waardoor een persoon zich
bewust wordt van die fundamentele patronen, vormen en symbolen
die tot de oorspronkelijke typen horen.



Voorbeelden hiervan: punt, kruis, cirkel, lijn, driehoek, vijfhoek,
zeshoek. Er zijn er 21 , dus er zijn er nog 14 onbekend. Twee ervan
nemen in deze tijd vorm aan: de lotus en de brandende fakkel.

Dromen van mentale aard
(4b)


Symbolische voorstellingen van ontvangen lering komen voor in de
uren van slaap door aspiranten en discipelen in de Hal van Lering op
het 6e en 7e (het hoogste) ondergebied van het astrale gebied. Het
mensdom, door zijn Atlantische ervaringen en daarmee verblijvend in de
wereld van begoocheling, heeft geleerd. Hierdoor kan een wijze keuze
worden ontwikkeld



De Hal van Wijsheid bevindt zich op het hogere mentale gebied. Deze
omvat de lering die de aanstaande rassen zullen ontwikkelen en
ontvouwen en waarvoor de discipelen en de ingewijden getraind
worden.



Deze worden door hem tot uitdrukking gebracht in de vorm van
vertelde dromen, scheppend werk en in de uitingen van idealen die
door het menselijke bewustzijn worden opgebouwd.

Dromen, welke herinneringen zijn van
verricht werk (5a)

Deze werkzaamheid wordt verricht in de slaap wanneer het lichaam
verlaten is:


In het grensgebied tussen het astrale en het stoffelijke gebied.



In het z.g. Zomerland waarin het ganse wensleven van het mensdom
zich concentreert en alle rassenbegeerte vorm aanneemt.



In de wereld van begoocheling die deel uitmaakt van het astrale
gebied, waarin het oude verleden is opgenomen, waarin het
begeerteleven van het heden wordt bevrucht en waar aanduidingen
gevonden worden van het begeerteleven van de directe toekomst.

Dromen, welke herinneringen zijn van
verricht werk (5b)
Deze fasen en gebieden van werkzaamheid zijn zeer werkelijk van aard.
Aspiranten die enigszins op het astrale gebied functioneren, zijn op het een
of ander niveau bezig met een willekeurige vorm van opbouwende
werkzaamheid (meestal wel zelfzuchtig). Dit betreft droomverklaringen
(soms symbolisch of mysterieus) maar wel gericht op de dagelijkse
gebeurtenissen zoals:


Werkzaamheid van de patiënt/persoon.



Waarneming van andermans werk. Men is geneigd dit niet of op een
verkeerde manier op zichzelf te betrekken wegens de egocentrische
neiging van het gemiddelde denkvermogen.



Het kan ook gaan om de instructie van de persoon die
verantwoordelijk is voor ontplooiing en training van een individu of
groep.

Telepathische dromen 6

Dromen welke herinneringen zijn van
verricht werk (5c)
Deze laatste categorie van dromen wordt overheersend naarmate de
eenlijnigheid van het astraal en stoffelijk lichaam (en gebied)
vervolmaakt wordt en de groei van bewustzijn zich geleidelijk ontwikkelt.
Deze werkzaamheid omvat:


Godsdienstige activiteit; geslachtsleven in zijn vele fasen (niet alle zijn
stoffelijk- alle kennen wel de polaire tegenstelling die met dualiteit van
openbaring verbonden zijn); politieke en artistieke activiteit enz.

Telepathische dromen 6

Telepathische dromen

(6)



De herinnering van werkelijke voorvallen in het stoffelijk
breinbewustzijn die telepathisch van de ene persoon aan de andere
wordt meegedeeld.



Vele dromen zijn of kunnen zijn herinneringen of ervaringen van
anderen hoewel men zich deze oprecht heeft toegeëigend (als gevolg
van groepsbewustzijn).



We komen nu aan bij de dromen die deel uitmaken van een bepaald
zielencontact en die bezig zijn een stevige schakel te smeden met de
zielenwereld.



De deuren van het koninkrijk Gods openen zich voor hem.

Dromen, welke door de ziel
gedramatiseerd (7)


Door de ziel symbolisch weergegeven met de bedoeling instructies,
een waarschuwing of een bevel te geven aan zijn instrument, de
mens/persoonlijkheid op het stoffelijke gebied.



Vooral in vroege stadia van zielencontact komen symbolische dromen bij
aspiranten en discipelen vaak voor. Ze kunnen zich tijdens de slaap of
meditatie kenbaar maken en door zelfkennis op de juiste wijze
verklaard worden. De soort symboliek en dramatisering worden
bepaald door de straalsoort van de zielen en de persoonlijkheden.

Dromen die groepswerk betreffen

(8)



Hierin traint de ziel de persoonlijkheid voor groepswerk. Dit is tevens
de hogere overeenkomst met de onder 5 genoemde dromen.



Het groepswerk is niet gericht op fysiek/astraal/mentaal maar op
zielenleven en ervaring. Zielenkennis en zielendoeleinden liggen
daarin besloten.



Arbeid in de groep van een Meester kan als een droom waargenomen
en beschouwd worden ondanks de (fysieke) werkelijkheid en het
zichtbaar gebeuren ervan.

Dromen welke herinneringen zijn van
instructies (9a)
Dit type droom omvat de door een Meester gegeven lering aan Zijn
aangenomen discipel.
Werkwijze:


Instructies worden door de Meester (Ashram) aan de ziel meegedeeld.



De ziel grift ze in op het denkvermogen dat gestadig in het licht
gehouden wordt.



Het denkvermogen formuleert ze dan in gedachtevormen welke daarna
in het rustig afwachtende brein worden neergeworpen.

Dromen welke herinneringen zijn van
instructies (9b)
Kort samengevat:


Het bewust opnemen via een droom/beeld etc. gedurende de nacht
buiten het lichaam of door middel van meditatie.



Van het denkvermogen uit correct te richten naar het brein en ze op
nauwkeurige wijze te verklaren.



Overeenkomstig de mentale ontwikkeling en het punt van evolutie zal
de reactie het juiste gebruik van de medegedeelde lering zijn.

NB in deze tijd wordt groepswerk bevorderd en worden de instructies als
groep (klein of groot, afhankelijk van de eenlijnigheid van de ontvangers en
doelstellingen) ervaren.

Dromen die met het wereldplan, het zonneplan
en het kosmisch ontwerp zijn verbonden (10)
Deze lering wordt aan werelddiscipelen meegedeeld d.m.v. een
geïnspireerde uitspraak; een droom met een diepe betekenis met voor de
mensheid nieuwe informatie.
Er bestaat een rechtstreekse lijn van de ziel naar het brein (Antahkarana). De
ontvangers kunnen beschikken over een krankzinnig brein (b.v. de
veroorzaker van Wereldoorlog II), een onevenwichtig mentaal brein of het
wijze, weloverwogen brein van de Wereld–Kenners. Deze dromen of
geregistreerde instructies wijzen op een hoge staat van evoluerende
vooruitgang (instructies gaan altijd over dienstbaarheid aan de mensheid en
hebben geen individuele belangen of doelstellingen).
Het onderwerp is zeer gecompliceerd. Een oppervlakkige student of een
mystiek ingesteld persoon is geneigd te zeggen dat deze gehele technische
scholing van minder belang is. Men vindt het te moeilijk jargon en de
academische inlichtingen daarvan niet van werkelijke betekenis, waar het de
kennis van het goddelijke betreft.

Dromen die met het wereldplan, het zonneplan
en het kosmisch ontwerp zijn verbonden (10)
De droevige toestand van de hedendaagse wereld is niet het resultaat
van de intellectuele ontplooiing van de mens maar het slechte gevolg van
mentale luiheid.

Deze kan in de toekomst omgezet worden omdat de mensheid nu intelligent
genoeg is zich wijsheid eigen te maken. Dit zal het resultaat zijn van de
wijdverbreide uitstrooiing van academische waarheden van de
esoterische leer en van de juiste vertolking ervan door de getrainde
denkvermogens in het Westen.
Laat u niet afhouden van de theoretische scholing van wijsheid maar zoek
de oorzaak van de ongewenste reactie daarop in de latente traagheid van
het denkvermogen plus de verlaagde vitale toestand van het gehele
mensdom.

