Het Plan en de innerlijke
Wereldregering

Lezing door Elly Lichtenberg
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Onderwerpen


Definitie en doel van het Plan



De planning in fasen



De Nieuwe Groep van Werelddienaren
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Shamballa
Shamballa: Centrum waar de Wil van God gekend wordt


De Heer der Wereld of Sanat Kumara is de bewaarder van de 1e
straal van de Wil en het Doel. De wil voert het doel uit.

Invloed van de Geestelijke Triade: Wil Wijsheid Werkzaamheid
Shamballa - 1e straal: Synthese: dat IS.
 Geestelijke Hiërarchie - 2e straal: Eenheid: dit wordt verworven en is
de beloning van actie en inspanning
 De werkzaamheid - 3e straal: ten dienste van de mensheid die in
afgescheidenheid van zijn goddelijke doel leeft.




De goddelijke wil is een samenvloeiing van: wijsheid op basis van
kennis: begrip gebaseerd op intuïtief inzicht: identificatie gebaseerd
op eenlijnigheid (esoterisch: van stuit- (wil) tot kruincentrum (doel).
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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". 4

Denkbeeld


Denkbeelden zijn vormloos en zijn in wezen punten van energie,
die naar buiten vloeien om een bepaalde bedoeling van de
goddelijke scheppende Logos weer te geven.



Wanneer de ingewijde dit begrijpt en zich ermee vereenzelvigt,
breidt zijn goede wil zich uit tot de wil-ten-goede. Plan en
hoedanigheid maken plaats voor doelstelling en methode.



Plannen zijn feilbaar, onderhevig aan proefnemingen en dienen
een tijdelijke behoefte. Het gestelde doel, zoals het door de
ingewijde tot uitdrukking wordt gebracht, is duurzaam, gericht op
de toekomst, onveranderlijk en dient het eeuwige Denkbeeld.
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Doel – Ideaal van het PLAN
Ware Broederschap
Broederschap is gefundeerd op goddelijke oorsprong: Gelijkheid
en leidt tot een vrije en ware expressie van goddelijkheid:
Vrijheid.
Het is de eerste aan de mensheid gegeven openbaring van de aard
van de Wil Gods en van de hoedanigheid, de 1e straal van Wil of
Macht van Shamballa.
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De Doelstelling van het Plan
in de huidige cyclus
Het Goddelijke doel, de eerste straal van Wil of Macht, wordt tot
verwezenlijking gebracht door bemiddeling van het Plan.
Definitie: 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.
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De Doelstelling van het Plan
in de huidige cyclus
Door telepathische wisselwerking zal alles wat er in het verleden
aan prestaties en kennis bestond, binnen het bereik van ieder mens
gebracht worden, waardoor de ware betekenis van het
denkvermogen en brein (hersenen) zich openbaart.

Tijdens deze volgende ontwikkelingsfase van het Plan zal een
intelligent begrip van samenwerking met het Goddelijk doel
ontstaan.
Het Plan, zoals dit door de werelddiscipelen wordt aangevoeld in
een poging om er aan mee te werken, is slechts het gedeeltelijk
aanvoelen van hetgeen het menselijk bewustzijn omvat.
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Ideaal voor de komende
beschaving
Vrijheid en (geestelijke) zekerheid.
Vrijheid is in werkelijkheid de erkenning van de Juiste menselijke
verhoudingen, vrijelijk toegepast, vrijwillig op zich genomen en
gemotiveerd door verantwoordelijkheid. Het is de vrijheid van de ziel
en geweten en niet de vrijheid om te doen wat de lagere natuur
verkiest.

Later wordt het ideaal op de juiste wijze gewijzigd en geschikt
gemaakt, aan de mensheid voorgelegd en wordt daar aangepast aan
de verschillende terreinen van gedachten, aan verschillende soorten
bewustzijn, aan naties en groepen waarmee de Nieuwe Groep van
Werelddienaren werkt.
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De Samenstelling van de Kosmos en de Mens
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 onderste 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 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.

De Samenstelling van de Kosmos en de Mens
Toelichting op het Schema

.

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

Hierbij moet opgemerkt worden, dat de volgorde is: mystieke ervaringen,
intellectuele ontwikkeling en in de volgende levens worden deze samengevoegd
tot occulte werkzaamheid. Dat wil zeggen: studie in de Evolutie van bewustzijn
(de theorie van de Tijdloze Wijsheid vindt men in “De Nieuwe Psychologie”).
Men wordt een bewust kanaal van licht, om zodoende het contact tussen de
Geestelijke Hiërarchie en Mensheid te bevorderen.
De Antahkarana wordt geleidelijk aan meer verlicht, dit gaat gelijk op met de
omzetting van de chakra’s, van grove stof in etherische, sub – etherische, sub
– atomische en atomische substantie. Het hele bewustwordingsproces moet
opgetekend worden in het brein, men wordt het in het dagelijkse leven
bewust..

DE SAMENSTELLING

VAN DE MENS

Pijnappelklier
Hypofyse
Schildklier

Thymusklier
Alvleesklier
Geslachtsklieren
Bijnieren

Naar toelichting

Planning
Het Doel vindt zijn oorsprong in Shamballa en wordt
waargenomen door de oudere leden van de Hiërarchie.
De fase van Hiërarchische Planning:


Formulering van het doel als mogelijkheid.



Geschiktheid en beschikbaarheid van discipelen.



De energieën aanwenden om de doelstelling ten uitvoer te
brengen.

13

Planning



Groep 1: Ingewijden van de 4e graad zijn de bewakers van het
Plan en zij formuleren het doel als mogelijkheid.



Groep 2: Zij “wijzigen, voorzien het van hoedanigheden en passen
het aan” en verzekeren de geleidelijke en gestadige continuïteit
van het Plan.



Groep 3: zijn de bemiddelaars, die dit plan naar de mensheid
brengen en proberen het in gang te zetten, geleid door het
geestelijk compromis. Het compromis door de tweede groep
getoond.

14

De bemiddelaars
Groep 3:


Discipelen die het plan vatten en geestelijk bekend zijn met
de stappen die genomen moeten worden om dit op het mentale
gebied gereed te maken, zodat het door de mensheid
intelligent aangenomen wordt en niet opgedrongen (met
rampzalige gevolgen), zijn de eerste bemiddelaars.



Zij nemen de verantwoordelijkheid voor het benodigde
geestelijk compromis. Het is hun eigen verantwoordelijkheid
en niet die van de Meesters.
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De Nieuwe Groep van Werelddienaren


De Nieuwe Groep van Werelddienaren wordt gevormd door de
bemiddelaars tussen de Hiërarchie en de Mensheid.



De eerste groep (van de bemiddelaars) werkt bewust telepathisch
met de Hiërarchie, de tweede groep is zich niet bewust van de
herkomst van de oorspronkelijke informatie.



Het zijn mannen en vrouwen van alle rassen, talen en naties.



Zij vertegenwoordigen alle godsdiensten, wetenschappen en
filosofieën. Zij maken deel uit van de innerlijke groep van werkers
voor de mensheid, zonder exoterische organisatie.
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Toelichting op werken in Vissen

De Nieuwe Groep van Werelddienaren is onder de verlichtende
kracht van het Stierteken gebracht, terwijl het overige deel van
de mensheid nog onder invloed van het Vissenteken staat.

Het doel is om het huidige bewustzijn van de mensheid in het
Vissenteken tot een nieuw bevattingsvermogen te inspireren,
de intuïtie van de discipelen te doen ontwaken en de gevorderde
mensheid te verlichten.

A. Bailey: Stralen & Inwijding vanaf blz. 183. (Ned).
Lezing: Zwoegen in Vissen.

Programma


Het Programma waarin het Plan is opgenomen, wordt door de
speciale Ashram uitgevoerd.



Het programma wordt door deze teruggebracht tot de
vormgevende stadia van menselijke inprenting en richting.



De Ashram stelt de nodige voorwaarden om het doel te bereiken.
Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de 2 fasen:



Vernietiging van alle belemmeringen (begoochelingen).
Het aanbieden van het Plan.
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Patroon


Het verschijnen van het hiërarchische patroon (gebaseerd op
de herkenning van het doel, zorgvuldige planning en het
gedetailleerd en zorgvuldig uitgedacht programma) zowel in het
denkvermogen van de discipelen in de Ashram (dezen zijn
bewust), als onder de intelligentsia (dezen zijn onbewust)
op aarde.



De taak van de groepen is het patroon der dingen, die komen
moeten, in het massabewustzijn te brengen.



Zie voorbeelden in Opvoeding in de Nieuwe Tijd.
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De opeenvolgende stappen (1)
1.

De verschillende aspecten van het plan zoals die worden voorgesteld
door de Ashram, worden dan gewijzigd en opnieuw opgesteld. Het
geestelijk compromis van de discipel zet de grondidee door mentale
wijziging om in een aannemelijk ideaal.

2.

Wanneer het proces van wijziging voltooid is, daalt de idee (in de
vorm van een ideaal) naar het astrale gebied.

3.

Daar wordt zij gekleurd met de hoedanigheid waarvan de werkende
discipel gelooft dat het de meeste kans maakt om een beroep te doen
op de massa waarmee hij werkt en in het bijzonder op de strevende
intelligentsia.
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De opeenvolgende stappen (2)
4. Later wordt het ideaal op de juiste wijze gewijzigd en
geschikt gemaakt, aan de mensheid op het stoffelijk gebied
voorgelegd en daar aangepast aan verschillende terreinen van
gedachten, aan verschillende soorten bewustzijn, aan naties en
aan groepen waarmee de Nieuwe groep van Werelddienaren
werkt.
5.

Er worden dikwijls fouten gemaakt, omdat dit drievoudige
werk (Hiërarchie, NGWD en massa van de mensheid) afhangt
van een heldere visie en een evenwichtig oordeel, maar op
de lange duur komt het goddelijke idee naar voren als een
aangenomen ideaal.

6.

Wenk 4: een ingewijde weet, omdat hij werkt.

7.

Volgens de occulte wet, gaat doen voor kennis, omdat kennis
wordt verkregen door experiment en ervaring.
21

De Wet van 0orzaak en Gevolg
De Hiërarchie van Meesters, oudere ingewijden en discipelen, zetten
dit werk gestadig voort, maar is onder de Wet (vrije wil) afhankelijk
van die mensen op het stoffelijk gebied, die de uiterlijke vormen
moeten leveren.
Wanneer zij niet bij machte zijn er gehoor aan te geven, zal de bouw
uitgesteld worden of verkeerd uitvallen.

Indien zij fouten maken, gaat er tijd en energie verloren en ontstaat
opnieuw vertraging.
Indien zij hun belangstelling verliezen en met werken ophouden of
voornamelijk in hun eigen aangelegenheden en persoonlijkheden
belang stellen, moet het Plan wachten.
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De Wet van Oorzaak en Gevolg(2)
Men is zich over het algemeen niet bewust van de gevolgen van
vertragingen en wachten, maar:


De energie zal in een andere richting geleid worden, als zij niet
voor het juiste doel gebruikt wordt.



Een voorbeeld van gevolg: problemen met overstromingen en
het toenemende insectengevaar dat in verband staat met het
instromen van energie die ongebruikt en ongekend blijft.



Om het proces van het Plan te bevorderen is het aan de
aspiranten en discipelen van de wereld om hun
groepsverantwoordelijkheid op zich te nemen.
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Neerslag of precipitatie


De laatste fase is die van de neerslag, nadat het subjectieve
werk gedaan is binnen de mogelijkheden ervan. Het patroon en
een deel van het programma wordt herkend door de denkers van
de wereld in iedere natie, zowel met instemming als met kritiek.



Wanneer de planning deze laatste fase heeft bereikt, gaat zij op
eigen kracht verder.

Voorbeelden:
Neerslag: Voorbeeld van stadsplanning.

Instemming: Barack Obama - volkeren bij elkaar brengen door dialoog, de
Eenheid bevorderend. Het begrip Synthese.
Kritiek: o.a. door de conservatieve groepen over de hele wereld. Fanatieke
religieuze groepen. Oude patronen vasthouden uit angst, hebzucht, fanatisme
of door de aanmatiging van het intellect.

Begoocheling over De Wet van Aantrekking: b.v. The Secret, waarin de
Vrijheid van meningsuiting alleen wordt toegepast op eigenbelang.
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Bronnen

Alice A. Bailey



Discipelschap in de Nieuwe Tijd II
Witte Magie
Occulte Meditatie
De Stralen en Inwijding
Stof tot Nadenken



Zie praktisch voorbeeld: Zwoegen onder het Vissenteken
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