DE NIEUWE GROEP VAN
WERELDDIENAREN
Wie zijn zij?

Geestelijke
Hiërarchie

Mensheid

Verantwoording

De lezingen, gebaseerd op de boeken van Alice A. Bailey en
Helena P. Blavatsky bieden samenvattingen over de gekozen
onderwerpen, met als doel, kennis te maken met de Nieuwe
Psychologie.

De interpretatie van deze Esoterische Wijsheid berust volledig op
eigen initiatief en onder eigen verantwoordelijkheid.
Elly Lichtenberg

Werelddienaar in een ander perspectief

7

De juiste betekenis van Werelddienaar en dienstbaarheid komt voort
uit een zeer oude filosofie, de Tijdloze Wijsheid, die door de
onbekendheid ervan door veel mentale mensen als zweverig gezien
wordt en die haar daarmee bij voorbaat afwijzen.
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De psychologie (zoals we die nu kennen) heeft zich hoofdzakelijk
bezig gehouden met de persoonlijkheid van de mens. De Nieuwe
Psychologie richt zich op de evolutie van het Bewustzijn, te weten
het bewustwordingsproces van de ziel en daarmee de herkenning
van de begoochelingen (misleidingen) van de persoonlijkheid. Dit is
de theorie achter het mysterie; het onderzoek wordt pas mogelijk als
de mens mentaal gericht is.

Werelddienaar in een ander perspectief
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Het kenmerk van een bewuste ziel is dat deze zich manifesteert
door middel van een steeds omvattender gevoel van
verantwoordelijkheid voor zichzelf; voor gezin, stad, land, en
mensheid.
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De werkzaamheid daarin is herkenbaar door uitingen van begrip
(liefde, niet emotioneel), verdraagzaamheid, vergeving,
rechtvaardigheid en het bevorderen van samenwerken en
eenheid, waardoor de juiste menselijke verhoudingen worden
bevorderd.

7

Elke persoonlijke bijdrage draagt bij aan het welzijn van het
geheel.

De Geestelijke Hiërarchie of
Meesters van Wijsheid
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De Geestelijke Hiërarchie is zelf het resultaat van menselijke
activiteit en aspiratie. Zij is door de mensheid zelf in het leven
geroepen.
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De Leden ervan zijn menselijke wezens, die geleefd, geleden,
volbracht, gefaald en succes bereikt hebben, de dood ondergaan en
de opstanding ervaren.
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Alle stadia van bewustzijn zijn Hun bekend en Zij hebben ze alle
leren beheersen; dit hebben Zij als mensen volbracht en als zodanig
garanderen Zij de mensheid dat deze uiteindelijk tot de dezelfde
prestatie in staat zal zijn.

De betekenis van Beschaving en
Cultuur (1)
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De Hiërarchie (een naam die de werkende discipelen van alle
graden omvat) heeft al honderden generaties lang gepoogd de
mensheid bij te staan, is sinds de 15e eeuw het stoffelijk gebied
genaderd en heeft sindsdien getracht een steeds diepere indruk op
het menselijk bewustzijn te maken.
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Een beschaving is de uitdrukking van het bewustzijnsniveau van
de massa, zoals dat bewustzijn tot uiting komt in haar bewustheid
en aanpassing op het stoffelijk gebied, in haar verhoudingen en
levenswijze.
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Een cultuur is in wezen de uitdrukking van de mentale betekenis,
intellectueel en vitaal, en van het bewustzijnspeil van de mentaalgerichte mensen van het ras. Zij vormen de verbinding tussen het
innerlijk zieleleven en de uiterlijke wereld der tastbare
verschijnselen.

De betekenis van Beschaving en
Cultuur(2)
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Geestelijk ingestelde mensen brengen aspiratie tot uitdrukking. Zij
vormen de wereldgodsdiensten in exoterische zin in elk ras en in elk
tijdperk.
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Esoterici en aspiranten geven op een hogere wending van de
spiraal de grondtoon van de cultuur van het tijdperk waarin zij leven.
Dezen zijn ontvankelijk voor het denkaspect.
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Zo ontstaat de geestelijke cultuur en de daaruit voortspruitende
beschaving en daarop reageert het lagere.
7 De massa – negatief - ontvankelijk voor begeerte – beschaving
7 De intellectuelen – positief – ontvankelijk voor denkvermogen cultuur

Het Vraagstuk voor de Hiërarchie in het
Watermantijdperk (1)

7
7
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Negatieve groepen

Positieve groepen

Massa
Kerken / godsdiensten
Esoterici

Intelligentsia
Esoterici / aspiranten / occultisten
De Planetaire Hiërarchie

De groepen worden verdeeld in naar buiten (objectieve) en naar
binnen (subjectieve) gekeerde groepen.
Het vraagstuk was, hoe deze 2 verschillende groepen,
denkwijzen en bewustzijnstoestanden zo tezamen te brengen en te
vermengen, dat uit hun fusie een 3e groep zou kunnen ontstaan, die
naar buiten zou kunnen werken, maar zich toch van de innerlijke
waarden bewust zou zijn. De onvermijdelijke voorwaarde tot
samenwerking met Hiërarchie.

Het Vraagstuk voor de Hiërarchie in het
Watermantijdperk (2)
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De geaardheid van deze groep zou niet zodanig zijn, dat ze deel
kunnen uitmaken van de occulte Hiërarchie, zelfs al bestond ze uit
aangenomen discipelen. Zij zou een overbruggingsgroep vormen,
die noch geheel negatief, noch geheel positief zou zijn.
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Dit heeft enige Meesters die in verbinding staan met de Hiërarchie
er toe gebracht de Nieuwe Groep van Werelddienaren te vormen.
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Deze mensen behoren tot geen van beide groepen en kunnen toch
min of meer met beide werken.

Betekenis van Discipelschap
Discipelschap is een technische term die duidt op:
7
7
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de geschiktheid om onderricht te geven,
de bereidheid om het Plan voor de mensheid uit te voeren
innige liefde tot zijn naaste.

De leerling die deze oude voorschriften in zijn dagelijkse leven leert
toepassen, zal tenslotte een persoonlijke kennis van de Hiërarchie
verwerven en ook Het Plan, dat Zij bewaart. Dit Plan, dat wij aan een
Transcendentale God toeschrijven, wordt door de processen van
evolutie tot uitwerking gebracht en door deze wordt tenslotte het feit
van de Immanente God (de ziel) onthuld.

Dienstbaarheid
7
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7
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De ziel is noch geest, noch stof, maar de verbinding tussen deze twee.
Zij is de schakel tussen God en zijn vorm. De ziel is een andere naam
voor het Christusbeginsel.
De ziel is het waarnemende wezen dat, voortgebracht door de
vereniging van Vader-Geest en Moeder-Stof, door middel van voelen,
gewaarwording vastlegt, aantrekt en afstoot, zich al dan niet
ontvankelijk betoont en alle vormen in een constante toestand van
trillende werkzaamheid houdt.
Het kenmerk van bewustzijn of ziel is dienstbaarheid.
De ziel gebruikt in fysieke incarnatie de persoonlijkheid met zijn 3
lichamen van waarneming (fysiek, astraal en mentaal).
Naarmate een mens vordert op het Pad van Evolutie van Bewustzijn
krijgt de ziel meer invloed op de voertuigen en wordt dienstbaarheid
steeds meer een innerlijke drang.
Daarom is van buitenaf opgelegde dienstbaarheid niet of slechts tijdelijk
werkzaam.

Definitie van Geestelijk (1)
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Het woord Geestelijk slaat niet op de zogenoemde godsdienstige
aangelegenheden, noch op het pad van discipelschap noch op het
pad van de grote of hogere inwijdingen, maar op de verhoudingen
binnen elk niveau van het kosmisch stoffelijk gebied en wel van het
laagste tot het hoogste.
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Het heeft betrekking op:
7

7
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het zich voorwaarts bewegen van het ene bewustzijnsniveau
(ongeacht hoe laag of grof, vanuit het gezichtspunt van een
hoger niveau van contact) naar een hoger gelegen.
het vermogen van het visioen zien, zelfs als dit visioen
materialistisch is.
elke uitwerking van het evolutieproces.
Zie schema.

Definitie van Geestelijk (2)
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Het heeft betrekking op bewustzijnsverruiming, zodat de
ontplooiing van de zintuiglijke waarneming in de primitieve mens of
in het ontwakend kind net zo zeker een geestelijke gebeurtenis is
als het deelnemen aan een inwijdingsproces.
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De ontwikkeling van een zogenoemde niet godsdienstige mens tot
een gezonde, doeltreffende zakenman, met het noodzakelijke
waarnemingsvermogen en de uitrusting voor succes, is evenzeer (in
de ervaring van de persoon) een geestelijke ontplooiing als het
ondergaan van een inwijding door een discipel in een Ashram.
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Elke activiteit die de mens voorwaarts drijft naar de een of andere
ontwikkeling (stoffelijk, emotioneel, mentaal of intuïtief, zie schema),
wezenlijk geestelijk van aard is en op de levende activiteit duidt van
het innerlijk goddelijk wezen.

De wijze waarop een goddelijk idee aan
de openbaarheid wordt geschonken
In het verleden voelde een verlicht denkvermogen een goddelijk idee aan,
dat nodig was voor de groei van bewustzijn van het ras en bracht dit in de
vormwereld over. Er waren 2 manieren waarop deze ideeën van
wereldbelang zich manifesteerden:
7 Door

de lering van een leraar, die een school van wijsbegeerte
stichtte. B.v. Plato, Aristoteles, Socrates, etc. (methode strikt mentaal).
7 Het opwekken van begeerte van de massa om tot vollere
levensuitdrukking te komen werd tot ideaal verheven. Dit bevorderde
het ontstaan van de wereldgodsdiensten (deze methode is emotioneel
en kleurt daardoor het bewustzijn van de massa gemakkelijker). B.v.
de boodschap van de Liefde Gods, die Christus d.m.v. Jezus van
Nazareth verkondigde en die het Christendom verankerde.
Dit was de wijze waarop het ras geleid werd naar een menselijkgoddelijk bewustzijn. Tegenwoordig is het contact op het mentale
gebied steeds krachtiger geworden en steeds minder een reactie op de
dogma’s van de orthodoxe godsdiensten.

De Nieuwe Waarheden van het
Watermantijdperk (1)
Er zijn nu genoeg mensen die langs religieuze en mentale weg voldoende
ziele-contact hebben ontwikkeld en de ideeënwereld kunnen benaderen
op de intuïtieve gebieden van het bewustzijn en die in staat zijn een
nieuwe techniek toe te passen.
Tezamen en als groep kunnen zij:
7 Gevoelig worden voor binnenstromende nieuwe ideeën, die volgens
plan het nieuwe tijdperk moeten bepalen;
7 De idealen vaststellen en de werkwijzen en methodes van de nieuwe
denksystemen, die de komende cultuur zullen ontwikkelen.
7 Deze denkbeelden en idealen binnen het bewustzijn van de massa
brengen, zodat denksystemen en wereldgodsdiensten tot één geheel
samensmelten en de nieuwe beschaving tevoorschijn kan komen.
Dit is het visioen achter het experiment, dat in de nieuwe zaadgroepen
toegepast wordt.

De Nieuwe Waarheden van het
Watermantijdperk (2)
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In het verleden werd gepoogd het bewustzijn van de mensheid op
te trekken door middel van baanbrekende inspanningen van
enkelingen.
Nu wordt getracht het ziele-bewustzijn tot uitdrukking te brengen
door middel van de baanbrekende inspanningen van bepaalde
groepen.
Het is daarom een groepsinspanning, daar de ziel groepsbewust
en niet individueel bewust is.
Groepswerk is: individuele talenten in dienst van een gezamenlijk
doel stellen.
De nieuwe waarheden van het Waterman-tijdperk kunnen slechts
worden begrepen door er aan te werken in groepsverband.
Deze groepen vormen de zaadgroepen in de nieuwe tijd.

De 10 Zaadgroepen
Deze groepen vormen een experiment en het hangt in de eerste plaats
samen met het werk van de nieuwe tijdperk, zoals het tot uiting zal
komen in de beschaving en cultuur van de toekomst.
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Telepathische overbrengers
Getrainde waarnemers
Genezen met magnetiseren (persoonlijkheid)
Opvoeding
Politiek
Religie
Wetenschap
Psychologie
Financiën en economie
Filosofie – (deze groep wordt samengesteld uit de 9 voorgaande
groepen).

Nieuwe Leringen
Meester DK heeft o.a. de taak om de Mensheid nieuwe waarheden
te onderrichten over:
7
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7
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Shamballa
Het nieuwe Discipelschap
De 7 Stralen
De nieuwe of esoterische Astrologie
De nieuwe Wereldgodsdienst - De Grote Benadering tussen de
Geestelijke Hiërarchie en de Mensheid
de Nieuwe Groep van Werelddienaren

Werkzaamheden van de eerste drie
zaadgroepen
7

De eerste groep, de Telepathische Overbrengers werd gesticht in
1931. Een deel van hun taak was een school te stichten voor
telepathie op de innerlijke gebieden, waar de mensheid, zij het
onbewust, gevoelig voor kan worden.
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De tweede groep, de Geschoolde Waarnemers, heeft tot taak om
door het gebruik van intuïtie, zuiver te zien; zij dient de
belemmeringen (begoochelingen) op het astrale gebied bewust te
maken.
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De derde groep, de Magnetische Genezers, heeft als doel met
krachten te werken op het fysieke gebied.

De Nieuwe groep van Werelddienaren

De Nieuwe Groep van Werelddienaren werken bewust of onbewust
met Het Plan samen.
7

De bewuste groep is een organisme en geen organisatie en
werkt hoofdzakelijk subjectief. Ze wordt niet geleid door
interesse in lidmaatschap van een politieke partij of godsdienstige
stroming. De leden moeten altijd ongeorganiseerd blijven, zonder
etiket, vrij om individueel en tegelijk in de groep te werken.

De Nieuwe Groep van Werelddienaren
De Nieuwe Groep van Werelddienaren, die de bewuste verbinding
tussen Hiërarchie en Mensheid vormt.
De doelstelling voor deze groep (in de visie van de Hiërarchie) is:
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7
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op stoffelijk gebied in uiterlijke vorm een klein werkend evenbeeld
te vormen van de Hiërarchie.
hoewel levend op stoffelijk gebied, toch geheel subjectief werkzaam
en intuïtief te zijn.
zich te doen kennen als bewuste dienaren (bewust van het Plan),
mentaal gepolariseerd en Alomvattend.
meestal achter de schermen werkzaamheid te ontwikkelen.
bereid zijn om zonder erkenning op subjectieve niveaus te werken.

Werelddienaren onbewust van het Plan (1)
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Binnen de groep die zich meestal onbewust van Het Plan of de
Geestelijke Hiërarchie is, maar die in dienst van de wereld en
de mensheid werkt, vindt men de leden in alle beroepsgroepen.
Zij zijn de werelddienaren en mensen van goede wil.
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In tijden van nood zijn het deze vertolkers van het zieleleven die
op de voorgrond kunnen treden en tot nieuwe richting in het
leven kunnen inspireren. Het zijn deze ware leiders die een
verlichte openbare mening opwekken.
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Bv. De Tsjechische Republiek; Vaclav Havel die in zijn
toespraak in 1994 over de huidige multiculturele wereld o.a. zei:
”alle groepen kunnen naast elkaar bestaan want we zijn
mysterieus met elkaar verbonden, we vormen één wereld “.

Werelddienaren onbewust van het Plan (2)
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Of president Eisenhower van de VS die in zijn toespraak in 1953
over Kans voor Vrede een uiteenzetting gaf van de beginselen die
de buitenlandse politiek van zijn regering zouden besturen.
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Maar deze mensen vindt men niet alleen op het gebied van de
politiek; alle gebieden van menselijke interesse en aktiviteiten zijn
velden die gelegenheid bieden om doel en waarden van de ziel uit
te drukken.
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Wetenschap en opvoeding zijn duidelijk gebieden waar doorheen
het licht van de ziel stroomt en dat de wereld verlicht.
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De Verenigde Naties die de toenemende nadruk legt op
constructief vrede stichten.
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Op het gebied van wetten en gerechtigheid is er het denkbeeld
van herstellende gerechtigheid b.v. De Waarheids- en
verzoeningscommissie.

Mensheid, niet vereend, maar nauw
verbonden
Drie kenmerken, die het onderlinge verband en onderlinge verbinding
aantonen:
7 Radio, tv, pers, moderne vervoermiddelen en modern communicatie.
7 De algemene filantropie z.a. Rode Kruis, opvoedkundige instellingen,
ziekenhuizen, economische bijstandsmaatregelen, NGO’s, etc.
7 De bewuste of onbewuste verdeling van de gehele mensheid in 2
grondgroepen.
1. Die de oude orde vertegenwoordigt, reactionair en afgescheiden. Zij
staat nationalisme, grenzen, opgelegde dienstbaarheid en
onderhorige gehoorzaamheid voor. Zij is het toonbeeld van religieus
sektarisme en van afhankelijkheid van gezag.
2. Die visie heeft van een verenigde wereld, waarin Liefde tot God
liefde tot de naaste betekent en beweegredenen heeft, die aan
religieuze, politieke en opvoedkundige werkzaamheden ten
grondslag liggen. Deze groep wordt gekenmerkt door wereldbewustzijn, dat het welzijn van de gehele samenleving en niet een
deel beoogt.

Samenvatting
7

7

7

De Nieuwe Groep van Werelddienaren kent geen exoterische
organisatie van welke aard dan ook, geen hoofdkwartier, geen
publiciteit, geen groepsnaam. Zij gehoorzaamt aan de ziel en
groepsbehoefte. Alle ware dienaren ter wereld behoren dus tot deze
groep, of hun lijn cultureel, politiek, wetenschappelijk, religieus, wijsgerig,
psychologisch of financieel is.
Zij maken deel uit van de innerlijke groep van werkers voor de
mensheid, van de wereldmystici of zij het al weten of niet.
Deze groep kent aan het woord geestelijk een brede betekenis toe:
7 De leden ervan doen een alomvattende poging tot menselijke
verbetering, opheffing en begrip.
7 Zij hechten waarde aan verdraagzaamheid, internationale
samenvattende omgang, godsdienstige alomvattendheid en alle
denkrichtingen.
7 Ze zijn niet gericht op persoonlijke groei, maar op de nood van de
wereld, wereld-eenheid of Eenheid in verscheidenheid en
broederschap in zijn ware betekenis.

Bronnen
Alice A. Bailey
7 Het Naar Buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie (NBGH)
Uitgeverij Synthese, Den Haag - ISBN 9062717772
Het boek toont de wisselwerking aan tussen de mensheid, hiërarchie en shamballa. Het proces van het
naar voren komen van bepaalde ashrams binnen de hiërarchie en de praktische gevolgen van dit proces
worden tot in details verklaard.
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Witte Magie (WM)
Uitgeverij Synthese, Den Haag - ISBN 9062716687
Dit boek geeft de vijftien regels voor magie (controle van de ziel) - de ziel, de witte magiër treedt door de
eigen innerlijke magische krachten naar voren. Hierdoor wordt de mens zich bewust van het goddelijke,
de ziel verlost de materie en bevrijdt de zuivere geestesvlam uit de begrenzingen van de vorm.
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Stralen en Inwijdingen (SI)
Uitgeverij Synthese, Den Haag - ISBN 906271840X
In het eerste deel van dit boek vindt U de veertien regels voor groepsinwijding en het kan worden
beschouwd als een verdieping van de leer die in Mensen en Zonne-inwijding over de veertien regels
voor de neofiet werd behandeld.
Het tweede deel legt de nadruk op de groei van de groepsgedachte - de dienst van de groep, de
verantwoording van de groep, inwijding van de groep en het opgaan ervan in de centrale hiërarchie.
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Nieuwsbrief van Wereld Goede Wil
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