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Het Plan

� Definitie:  Het is het in de mensheid tot stand brengen van een 
subjectieve synthese en een telepathische wisselwerking,
waardoor tijd teniet gedaan zal worden. Prestaties en kennis uit 
het verleden zullen onder het bereik van ieder mens worden 
gebracht. De ware betekenis van denkvermogen en brein zal 
zich aan de mens openbaren. Dit zal hem alomtegenwoordig doen 
zijn en tenslotte de deur tot alwetendheid openen. zijn en tenslotte de deur tot alwetendheid openen. 

� Vóór de 3e inwijding is het niet mogelijk er iets van te zien. 
Slechts streven naar het bereiken van continu bewustzijn, het 
doen ontwaken van innerlijk licht is haalbaar.

� Het Plan zoals het door de werelddiscipelen wordt aangevoeld in 
een poging om te werken en ermee samen te werken is slechts 
het aanvoelen van een deel van hetgeen het menselijk 
bewustzijn omvat.
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Panorama over de Wesak Vallei.
Gezegd wordt dat de Wesak ceremonie in deze Vallei plaatsheeft tijdens de volle maan 
in Mei. Een grote menigte verzamelt zich in het dal vóór de grote rotstafel aan het 
einde van de vallei. Zoals de vallei hier gefotografeerd werd komt zij perfect overeen 

met de beschrijving van Alice Bailey. In haar Onvoltooide Biografie beschrijft zij haar als 
"groot en ovaal van vorm, rotsachtig en met hoge bergen aan weerszijden".



Bestemming der Volkeren 

De Goddelijke Bemiddelaars:

2 Groepen vergevorderde denkvermogens, die beide hun doeleinden 
formuleren, maar verschillen in richting.

� De grote Witte Broederschap:

Werkt met de ziel of bewustzijnsaspect – de Leer van het hart.Werkt met de ziel of bewustzijnsaspect – de Leer van het hart.

� De loge van Materialistische Krachten:

Werkt met vormaspect. Het licht van liefde en onzelfzuchtigheid

ontbreekt hier volkomen- gericht op de persoonlijkheid.

De 2 groepen werken op het mentale plan in strijd met elkaar.

De plannen van beide groepen worden eerst omlaag gebracht naar het 
astrale gebied. De grenslijnen zijn voor de werkers van de Witte 
Broederschap en de Materialistische krachten heel duidelijk, maar niet
voor de gewone mensen en tot op zekere hoogte ook niet voor 
discipelen.
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�Er zijn 2 groepen, 2 doeleinden, 2 grote geformuleerde idealen, 2 
stromen van actieve energieën – de 6e straal van het Vissentijdperk
en de 7e straal van het Watermantijdperk.

�De 2 energieën die overheersend met elkaar in strijd zijn, waardoor 
de onderscheiden ideologieën ontstaan, herkenbaar in politiek, 

Bestemming der Volkeren (1)

de onderscheiden ideologieën ontstaan, herkenbaar in politiek, 
godsdienst, economie, filosofie, zowel maatschappelijk als opvoedkundig. 
Tevens staat de mensheid onder invloed van de 4e straal van 
Harmonie door Conflict. Het resultaat van de verwarring: de aandacht 
van de mens is naar het mentale gebied verplaatst. Het toont aan, dat 
de Grote Witte Loge gestadig veld wint.

�Onder de 6e straals kracht is men in gebreke gebleven om ziel en 
vorm intelligent en liefdevol tot een eenheid te vormen en dit heeft de 
afgelopen 2000 jaar voor een noodlottige, verkeerd bestuurde wereld 
gezorgd. De 6e straals kracht heeft geleid tot scheiding, zoals een 
individueel mens kan lijden onder een “gespleten persoonlijkheid”. 
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Bestemming der Volkeren 6e straal

Werkwijze van de 6e straal in het Vissentijdperk

Doel:

Oriëntatie van de mens op de wereld van hogere waarden

Kenmerken:Kenmerken:

� Toewijding

� Groot vermogen tot abstraheren, maar met teveel nadruk op 
geestelijke waarden.

� Smaak aangekweekt en tot een hogere ontwikkeling gebracht.

� Smaak voor voedsel, kleding, omgang met mensen, kleuren, 
vormen, kunst, architectuur, wetenschap.

� Werelddiscipelen moeten leren smaak om te zetten in zijn hogere 
overeenkomst – onderscheidingsvermogen – 4e ondergebied van 
het mentaal.

Volgorde: begeerte – smaak – onderscheidingsvermogen. 
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Bestemming der Volkeren 7e straal

Werkwijze van de 7e straal in het Watermantijdperk

Doel:

Synthese – fusie – versterkte zielenuitdrukking leidt tot verandering 
van beschaving en cultuur.

Kenmerken:Kenmerken:

� De 7e straal is voornamelijk werkzaam op de etherische niveaus 
van het stoffelijk gebied.

� De 7e straal is praktisch gericht en met een vast doel om resultaat 
te krijgen

� De 7e straal oefent kracht uit om de vormen op te bouwen en doet 
dat wetenschappelijker dan de andere stralen.

� Onder de 7e straals-invloed ligt de taak de schijnbare 
tegenstellingen samen te brengen: Geest en stof.

� Alle dierlijke (menselijke) lichamen zullen veredeld worden. 
Bepaalde diersoorten zullen uitsterven. 9



Werkwijze van de 7e straal in het Watermantijdperk:

� Het magische werk van de 7e straal heeft een eigenaardig gevolg
op het massabewustzijn, b.v. “slagzinnen en leuzen”. Het 

Bestemming der Volkeren (2)

op het massabewustzijn, b.v. “slagzinnen en leuzen”. Het 
beginstadium van het gebruik van Machtswoorden. 

� Machtswoorden zullen leiden tot zeer grote magische prestaties en 
scheppingen, die groepsactiviteit teweegbrengen en bepaalde 
uitdrukkingsvormen op uiterlijk niveau doen verschijnen.

� De grondtoon van een 7e straal discipel is “stralende activiteit”.
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Het Joodse probleem

Het Joodse ras (in zijn gecomprimeerde vorm) staat symbool voor de 
mensheid. Dit betekent dat alle positieve en negatieve 
verworvenheden ons aller eigen zijn en daarom is het zinvol om het 
Midden-Oostenconflict in de huidige tijd opnieuw te belichten 
vanuit:

Een gemeenschappelijk oorsprong van de drie discipelen� Een gemeenschappelijk oorsprong van de drie discipelen
en hun grote familiegeslachten.

� Het conflict tussen de uitgaande 6e straal en inkomende 7e
straal.

Een taak van dienstbaarheid voor alle discipelen: 

� Het zoveel mogelijk verspreiden van deze kennis, zodat deze 
gedachtevorm neergeslagen of geprecipiteerd in de massa terecht 
komt. 

Artikel Arcaneschool: Het Joodse probleem: zie website
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Kenmerken van de Mensheid 

� Oude neiging om te grijpen en vast te houden.

� Het bewerken van krachten en energieën.

� Achter de schermen aan de touwtjes trekken.

� Als ras zijn de Joden van nature wettenontwerpers, vandaar hun � Als ras zijn de Joden van nature wettenontwerpers, vandaar hun 
neiging tot overheersen en regeren.

� In de geschiedenis van het Joodse ras (zie mensheid) treedt 
voortdurend de Bok en de leer over de Moeder-Maagd, die het 
leven moet schenken aan de Messias, tevoorschijn.

� De aanmatigende houding van onafhankelijkheid. 
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Uit het Oude Commentaar (1) 

…..Enkele Zonen van God die buiten die poorten stonden te wachten, gereed 
om binnen te treden, waren met schatten der aarde beladen. Zij brachten 
hun schatten als offer aan de Heer die hun gaven niet nodig had. Het was 
dus geen zelfzuchtig doel, maar zij wilden zo hun liefde betonen.

Het Woord klonk: Laat alles achter en kom onbelast. Drie discipelen wilden 
niets achterlaten, zij hadden gewerkt voor de rijkdommen, welke zij niets achterlaten, zij hadden gewerkt voor de rijkdommen, welke zij 
vasthielden. Zij hielden niet van tucht. De rest van de groep was gereed en 
trad het licht binnen, zij werden aangenomen. 

Opnieuw klonk het Woord: Laat al wat U bezit op de grond vallen en treedt 
onbelast binnen. Daar zij met de groep reisden stonden zij stil voor de 
poort. De drie wilden niets achterlaten, zij hielden niet van tucht en kwamen 
in opstand. Zij hielden hun schatten vast en bleven buiten de poorten…
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De oude geschiedenis vertelt dat de drie, beladen met hun schatten, in 
droefheid en opstandigheid heengingen en zo begon de geschiedenis 
van de Wandelende Jood.

Jezus van Nazareth was een Jood, de oudste van de drie 

Uit het Oude Commentaar (2) 

Jezus van Nazareth was een Jood, de oudste van de drie 
oorspronkelijke afstammelingen, die tegen het drama van 
ongehechtheid in verzet kwamen. Het leven van Jezus is het 

voorbeeld, hoe de mensheid de Weg tot het Licht moet leven.

De Jood (mensheid) belichaamt in zich de universele verloren zoon.
Hij is het symbool van de discipel die nog niet de les van een juist 
begrip van waarden heeft geleerd. Hij is het slachtoffer van de Wet 
van Licht en van zijn onvermogen zich naar die Wet te voegen. Hij 
zondigt moedwillig en met zijn ogen wijd open voor de gevolgen.

14



De voorouders van de Drie Grote 
Rassengroeperingen

De drie oorspronkelijke discipelen en hun familiegroepen waren 
voorouders van drie grote rassengroeperingen, welke in algemene trekken 
als volgt kunnen worden verdeeld:

� Het Semitische ras of de rassen van de Bijbel en van de nieuwere� Het Semitische ras of de rassen van de Bijbel en van de nieuwere
tijden; de Arabieren, Afghanen, Moren en de moderne 
Egyptenaren. Deze stammen af van de oudste van de drie discipelen.

� De Latijnse volkeren en hun verschillende zijlinies; de Keltische 
rassen, deze stammen af van de tweede van de drie discipelen.

� De Teutonen, Scandinaviërs en de Angelsaksen, die 
afstammelingen zijn van de derde van de drie discipelen.

� Alleen de Hebreeër heeft enige mate van rasseneenheid behouden. 15



Geleidelijk hebben de afstammelingen van twee van de drie 
discipelen, zich geopenbaard in de tijd van Atlantis. Zij hebben zich 
aan de zijde van diegenen geschaard die vijandig staan tegenover 
de hedendaagse Jood. Zij hebben het gevoel van 
gemeenschappelijk oorsprong verloren. (Dit is geschreven in de jaren 

Hoop voor de toekomst van de 
Mensheid

gemeenschappelijk oorsprong verloren. (Dit is geschreven in de jaren 
40 van de vorige eeuw).

Wanneer de mensheid haar gemeenschappelijk oorsprong beseft 
en wanneer de drie grote familiegeslachten in onze moderne 
beschaving worden erkend, dan zullen wij de oude haat tegen de 
Jood zien uitsterven en zal hij zich met de rest van het mensdom 
versmelten en vermengen (assimilatie). 
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