Het verband tussen de Zieledoordrenkte persoonlijkheid,
Discipelschap en het project van het bouwen van het Antahkarana.
Wat is de betekenis of relatie tussen de Zieledoordrenkte persoonlijkheid,
Discipelschap en het project van het bouwen van het Antahkarana?
Het is de Zieledoordrenkte persoonlijkheid, die haar werkzaamheid in dienst
van het hogere Zelf of de Wil van God, verricht. Vooralsnog is het streven
altijd geweest te werken aan integratie van de drie bestanddelen van de
persoonlijkheid (stoffelijk, astraal en mentaal). Elk smaldeel kent haar
eigen neigingen en verlokkingen. Door het Licht van de Ziel ontstaat er dus
licht in de duisternis of te wel kan men de begoochelingen of
gedachtecreaties doorzien.
Door verruimingen van bewustzijn ontstaat de mogelijkheid om deze
nieuwe inzichten toe te passen in de wereld van ervaring en zij zullen
moeten worden beproefd en bewezen op hun geldigheid in het wereldse
bestaan. Dit betekent dat ze moeten worden omgezet in toenemende dienst
in de wereld. Na een beproeving te hebben genomen zal de werkzaamheid
in de wereld zich aldus vergroten en hierdoor zal steeds beter de immanente
Goddelijkheid zich in de vorm of te wel het stoffelijke lichaam kunnen
uitdrukken. Een discipel zal steeds beter in staat zijn de geestelijke waarden
door middel van het werk dat wordt gedaan kunnen uitdrukken. Hij of zij is
niet meer gericht op de aardse geneugten en kan daartoe niet meer worden
verleid.
In relatie tot het Antahkarana betekent dit dat bij het bouwen hiervan
steeds beter het gezuiverde of gelouterde voertuig zich heeft kunnen
voorbereiden op het doorgeven van deze energie. Door in groepsverband
te werken kan dan dit kanaal sterk worden ontwikkeld. Afhankelijk van de
punten van evolutie binnen de groep, kan de opgeroepen energie stuiten
op nog aanwezige droesem. Dit kan tot gevolg hebben dat de door te geven
energieën (ideeën, indrukken) vervormd kunnen worden weergegeven.
Daarentegen is de discipel, die een zieledoordrenkte persoonlijk is, een
gezuiverd kanaal en deze zal dus bijdragen aan een juiste uitstraling van
de geestelijke energieën.
Maar wat houdt het Antahkarana nu in?
Er is al de nodige literatuur over het Antahkarana gegeven. Maar waar dient
de Regenboogbrug voor? Zoals al is gesteld zal het een te ontwikkelen
kanaal zijn, waardoorheen de energieën van de Triade zich kunnen
uitdrukken of te wel worden ontvangen. Om de beweging opwaarts te
maken (aanroepen) zal deze brug leiden tot het reservoir van de Goddelijke
ideeën. Ze reikt naar het Centrum waar de Wil van God wordt gekend.
Door in staat te zijn om voorbij het denkvermogen te geraken, in een proces
van meditatieve ontvankelijkheid, kan een groep discipelen zich dusdanig

voorbereiden om te dienen als kanaal of om het kanaal te versterken. Het
doel hiertoe zal zijn om het Plan te concipiëren, waarna het vervolgens zijn
weg van uitdrukking kan vinden, door middel van gevorderde
denkvermogens in de wereld.
Daarom is het van belang dat steeds meer mensen (zielen) in staat zijn om
beproefd te worden en als zodanig te werken als Zieledoordrenkte
persoonlijkheden en aldus de mogelijkheid krijgen om bewuste
medewerkers te worden bij het tot stand brengen van het Koninkrijk Gods.
De roep gaat dus uit naar deze medewerkers om te dienen en om samen
met gebundelde krachten te werken en het groepsantahkarana te
versterken, waardoor het Licht in de wereld kan toenemen. Dan kan het
Licht zich verspreiden en zal het Plan Gods zich kunnen manifesteren in de
wereld.
Reageren?
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