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VRIJHEID en ZEKERHEID
De wereld lijkt in een chaos. De mensen weten niet meer
welke richting zij moeten gaan. Wij lijken veel vrijheid
gewonnen te hebben, maar tegelijkertijd veel onzekerheid.
Deze twee begrippen Vrijheid en Zekerheid zijn grote
denkbeelden die als ideaal in het denkvermogen van de
mensheid zijn geplaatst.
Dit ideaal kan alleen door het licht van de ziel bereikt
worden, maar dat geeft strijd; het opgeven van oude
gewoonten, het openstaan voor nieuwe invloeden is een
zeer langzaam proces.

VRIJHEID en ZEKERHEID

Een voorbeeld van het hedendaagse conflict:
De dreiging van het fundamentalisme en zijn terroristische
dreigingen.
Deze heeft zijn wortels in het Vissentijdperk. De 6estraal is
bezig om uit incarnatie te gaan, wat het vastklampen aan
oude gekristalliseerde patronen met zich meebrengt.
Dit sektarische aspect van de 6e straal doet zich niet alleen
ten aanzien van de religie voor, maar ook in de wetenschap,
het zakenleven en in de politiek.

VRIJHEID en ZEKERHEID
De inkomende 7e straal, het Watermantijdperk is gericht
op samenwerken van verschillende groepen.
De 7e straal is de straal van het verenigen van geest en
stof, dat het bewustzijn van de ziel voortbrengt.
Wij krijgen gelegenheid om ons te heroriënteren.
Oude gewoonten en eigenschappen als trots, zelfzucht,
manipulatie, kritiek en eigenbelangen moeten worden
omgevormd.

Uitleg bij Wortelrassen
De Esoterische Wijsbegeerte wil ermee uitdrukken:
Hoewel individuen of persoonlijkheden, die samen een
wortelras vormen, nieuw kunnen zijn, zijn deze
persoonlijkheden slechts uiterlijke voertuigen van dezelfde
Monade, die de vroegere persoonlijkheden gebruikten tijdens
een tijdperk van openbaring. De voertuigen zijn verdwenen,
evenals de oude kenmerken van het oude wortelras.
Dezelfde Monade zal weer heel andere voertuigen aannemen,
die natuurlijk nieuw zullen zijn, om hun cyclus van evolutie in
nieuwe landen en onder nieuwe omstandigheden te vervolgen,
waarbij ze een nieuw wortelras zullen vormen, dat geheel
anders zal zijn dan het oude wortelras.

Uitleg bij Wortelrassen
Het woord Monade, zoals het hier gebruikt wordt, duidt
de Pelgrim aan, die de Kringloop van Noodzakelijkheid
doormaakt en leven na leven op de Aardbol leeft, daarbij
gebruik makend van een voertuig dat eigen is aan het
Mensenrijk.
Technisch gezien, is de Monade Atma-Buddhi, die d.m.v.
Hoger Manas, de onsterfelijke Pelgrim in staat stelt zich
steeds weer op de Aarde te openbaren en een menselijk
lichaam als voertuig te gebruiken.

Uitleg bij Wortelrassen
Een ras kan beschouwd worden als een grote trede op
de trap van evolutie. De golven van krachtinspanning
zijn te vergelijken met de golven op de kust van de zee.
Elke golf die breekt, wordt weer opgenomen in de
volgende golf.
De 7 grote ontwikkelingsfasen, waardoor de mensheid
evolueert, worden onderverdeeld in 7 kleine
ontwikkelingsfasen, die men onderrassen noemt.
Elk van de 7 wortelrassen heeft een speciaal continent
waar het thuishoort en waar het zijn specifieke evolutie
doormaakt.

INTUITIE
Intuïtie is een functie van het denkvermogen. Wanneer de
intuïtie volledig functioneert, 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 hebben.
Een van de doelen van de Hiërarchie is het verbreken en
verdrijven van wereldbegoocheling.

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.
Overgrote meerderheid der mensen.
Maya:

Onbeheerste krachten voortkomend uit
prana en verborgen krachten van de stof
zelf. Komt tot werkzaamheid bij
begoocheling of illusie of beide.

Wachter op de Drempel:
Altijd aanwezig. Komt tot werkzaamheid op
het pad van discipelschap (het bewustzijn
van illusie, begoocheling en maya, de
geïntegreerde persoonlijkheid).

Het Ontstaan van Begoochelingen
tijdens de Menselijke Evolutie.

Lemurisch tijdperk: Er was een dagend besef van Maya,
maar er bestond geen werkelijke begoocheling en illusie.
Atlantisch tijdperk: Vroeg-Atlantische tijd: begoocheling.
Laat-Atlantische dagen en begin van het Arische ras:
illusie bij de gevorderde mensen.
Arisch ras in de huidige tijd: Al deze vormen komen voor
bij alle ingewijden vóór de derde inwijding.

Oorzaken van
Wereldbegoochelingen.

Planetaire oorzaken
Oorzaken die de mensheid zelf deed ontstaan
Oorzaken, waartoe een of andere individuele persoon
aanleiding toe heeft gegeven, maar die te herleiden zijn
tot één van beide bovenstaande factoren.

Begoocheling op het Astrale
gebied.

Begoocheling kent een zeer oud ritme, ten gevolge van
werkzaamheid van menselijke begeerte. Zij vormt een
onverbrekelijk deel van eigen energiesoort van de mens
en daarmee van een groot wereldproces.
Zij is Atlantisch van aard en kan alleen verdreven
worden door het Arische ras - denkvermogen onder
invloed van de ziel.

Vier Fundamentele Erkenningen
en Gevolgen van Begoocheling:
Het eigen verleden:

met zelfzuchtige begeerten.

Familie:

kenbaar door overgeërfde en
psychologische neigingen.

Nationale begoocheling:

wordt gewoonlijk (h)erkend als
nationale, psychologische
trekken, zeer hardnekkig.

Mensenras begoocheling:

zeer oude ingewortelde
begeerten. B.v. geld en de
materialistische waarde ervan.
Zelfzucht is de oudste
begoocheling van de mensheid.

Begoochelingen die de
Mensheid gebonden houden.

Materialisme
Toewijding
Paren van tegenstelling
De begoochelingen van het Pad
Gevoel

MATERIALISME
De Vrijemarkteconomie, die de rijken rijker en de armen
armer maakt. De hang naar een Maakbare wereld – de
hebzucht die oneindig is. We willen steeds meer
produceren en consumeren en maar 17% van de
wereldbevolking profiteert ervan.
We willen alles verstoffelijken:
Geluk in materie (huis, auto, vakantie).
Godservaringen d.m.v. dure cursussen, de Alchemie etc.

TOEWIJDING
Deze begoocheling betreft hoofdzakelijk 6e straals
personen. Toewijding aan een leraar, een zaak, een geloof
of een persoon is op zichzelf een onschuldige begeerte,
maar ze wordt gevaarlijk wanneer de persoonlijke
begeerte in het ritme van de wereldbegoocheling komt.
Ze is daarom zo gevaarlijk door de prachtige kleur die de
nevel of mist aanneemt. Rood en rose zijn de kleuren van
de 6e straal.

PAREN VAN TEGENSTELLING

Deze worden veroorzaakt door de afwisseling tussen
diepe vreugde van de ziel en momenten van somberheid
en depressie. Al naar gelang de discipel heen en weer
schommelt tussen deze polen (tussen de 1e en 2e
inwijding).
Dit duurt net zo lang als de nadruk ligt op gevoel. Gevoel
behoort tot het astrale gebied en niet tot dat van de ziel;
pas als de concentratie verschuift naar het mentale
gebied zal deze de begoocheling, die afgescheidenheid
veroorzaakt, verjagen.

KRITIEK
Kritiek geven (3e straal) is in feite een projectie van
onze eigen niet onderkende begoocheling en dus
astraal van aard door het ontbreken van zelfkennis.
Kritisch zijn is de methode van analyseren (5e straal),
een mentale activiteit, zonder ziele-invloed leidt het
tot afgescheidenheid.
Waarnemen is wel zien (=weten) wat er gebeurt, maar
zonder oordeel en met begrip (licht van de ziel) voor
de persoon of situatie, dus intuïtief van aard.

GEVOEL
Liefde is voor veel mensen geen werkelijke liefde maar
een mengsel van verlangen te beminnen en bemind te
worden en is gebaseerd op genegenheid.
De pseudo-liefde is gericht op: ik geef jou, maar ik moet
wel terugkrijgen. Gevoel houdt de meeste mensen
gevangen en legt verplichtingen op die niet bestaan.
De boeddhische liefde (ziel) baseert zich op liefde in
dienstbetoon en het vrijlaten van de ander.

HET PAD
Tegen het einde van de afgelopen eeuw hield een
krachtige gedachtevorm van vernietiging het denken van
miljoenen mensen in zijn greep.
Edgar Cayce en Nostradamus hebben door onjuiste
interpretaties van de geschiedenis en de Bijbel (n.l. door
de symbolen letterlijk te nemen en door het astrologisch
werken met de kleine dierenriem) het beeld geschapen
van het apocalyptische einde van de wereld.
Nostradamus en Edgar Cayce waren beiden helderziend in
het beginstadium van mentale polarisatie, maar nog altijd
onderhevig aan astrale invloeden. Regelmatig doen
bepaalde sekten nog voorspellingen van een doemdag.

Verschil tussen
Begoocheling en Illusie
Ontwikkeling van de mensheid in de fase (gezien in
tijdperken) tussen puberteit en meerderjarigheid.
(esoterisch gezien tussen de 14 en 28 jaar).
Door middel van zelf denken wordt men enigermate bevrijd
van opgelegde dwang van een orthodoxe leer en van een
leraar, dus vrij van overheersing.
Men leert geleidelijk aan op eigen benen te staan, eigen
beslissingen te nemen, zelf eigen waarheid te onderkennen
en zijn eigen weg te kiezen.
Zolang er nog geen hogere inwijdingen hebben
plaatsgevonden, kan men na verloop van tijd gefixeerd
raken op zijn vrijheid en komt onder de begoocheling van
zijn ideaal van vrijheid en wordt daardoor de gevangene
van zijn vrijheid.

Verschil tussen
Begoocheling en Illusie
Verwerping van iedere heerschappij. Het recht eisen alleen
te willen staan. Men wordt als het ware een anarchist. Het
is een zeer egocentrische, maar noodzakelijke fase.
Evolutionair zitten we als mensheid, in verschillende fasen
van de puberteit. Deze onafhankelijkheid kan iemand tot
een gevangene in de mist van vrijheid maken.
Men is zich niet bewust, dat men nog niet onder het gezag
van de ziel en groepszielen staat, waar men karmisch mee
verbonden is.
Het Pad gaat men samen met anderen (groepswet). Er zijn
zekere Regels van de Weg.

GEESTELIJKE VRIJHEID EN
ZEKERHEID
Er is vrijheid van handelen bij de overheersing van de
persoonlijkheid of persoonlijkheden, doch er is nooit enige
vrijheid mogelijk onder de Wet van Dienstbetoon.
Waarlijke vrijheid is: staan in het onbelemmerde licht van de
ziel, hetgeen wezenlijk en innerlijk groepsbewustzijn is.
Waarlijk groepsbewustzijn wordt verworven door bewust te
werken aan de Wereldbegoocheling en illusie.

