Het Werk
Het werk van de Boeddha en de Christus
door Marc Thiessens

Het werk dat gedaan wordt door hen, die het wereldtoneel zien als een
strijdperk voor conflict tussen de Wachter op de Drempel en de Engel van
Tegenwoordigheid, kan op de volgende manier puntsgewijs worden
weergegeven:
1. Het in het leven roepen van zodanige wereldtoestanden, waarin de krachten
van het licht de krachten van het kwaad kunnen overwinnen. Dit doen zij
door het gewicht van hun gewapende macht plus hun helder inzicht.

2. Het opvoeden van de mensheid in het onderscheid tussen:
a. Spiritualiteit en materialisme, wijzend op een verschil in doelstelling van elkaar
bestrijdende krachten.
b. Delen met anderen en hebzucht, met de schets van een toekomstige wereld, waarin de
vier vrijheden de toon aangeven en waarin allen slechts dat bezitten wat nodig is om op
de juiste manier te leven.
c. Licht en duisternis, waarbij het verschil wordt aangetoond tussen een verlichte toekomst
van vrijheid en gelegenheid en een duistere toekomst van slavernij.
d. Kameraadschap en afgescheidenheid, waarbij gewezen wordt op een wereldorde, waarin
rassenhaat, standsverschil en godsdienstonderscheid geen hinderpaal vormen voor
internationaal begrip.
e. Het geheel en het deel, duidend op de tijd, die op komst is (onder de evolutionaire drang
van de geest) waarin het deel of het punt van leven zijn verantwoordelijkheid voor het
geheel op zich neemt en waarin het geheel bestaat ter wille van het deel. Het duistere
aspect is tot stand gekomen door eeuwen van begoocheling. Het licht wordt gewezen
en onder de aandacht gebracht door de wereldaspiranten en -discipelen, die door hun
houding, hun daden, en in woord en geschrift het licht op de duistere plaatsen brengen.

3. De weg bereiden voor de drie geestelijke energieën, die de mensheid
binnen zullen voeren in een tijdperk van begrip, waarin er over de gehele
wereld een intense verheldering van het menselijk denken zal plaatsvinden.
Deze drie energieën zijn:
a. De energie van de intuïtie, die langzamerhand de wereldillusie zal verdrijven en die
automatisch een grote toename van het aantal ingewijden tot gevolg zal hebben.
b. De werking van licht die, door de energie der illuminatie, de wereld van begoocheling zal
doen verdwijnen en vele duizenden zal brengen op het pad van discipelschap.
c. De energie van inspiratie, die door haar stuwende kracht tot gevolg zal hebben, dat de
aantrekkingskracht van maya of substantie als door een wind zal worden weggevaagd.
Dit zal talloze duizenden het proefpad doen betreden.

4. Met alle mogelijke middelen aan de planeet nieuw leven geven.
5. De volkeren der aarde het besef bijbrengen van de waarheden, die
Boeddha, de Heer van licht en Christus, de Heer van liefde, hebben
onderwezen. In verband hiermee kan erop worden gewezen, dat in feite:
a. de leerstelling van de Boeddha, zoals Hij die heeft neergelegd in de vier edele
waarheden moet worden begrepen en dat de oorzaak van alle smart en leed begeerte
is: begeerte naar datgene wat stoffelijk is.
b. De Verenigde Naties moeten leren de wet van liefde toe te passen, zoals die door het
leven van Christus werd uitgedrukt en de waarheid tot uitdrukking te brengen, dat „geen
mens voor zichzelf leeft" en ook geen volk, en dat het doel van alle menselijke streven
liefdevol begrip is, dat wordt ingegeven door een plan van liefde voor het geheel.

• Alle manifestaties en elk crisismoment worden gesymboliseerd door het
oude symbool van het punt in de cirkel, het centrum van kracht binnen de
invloedssfeer of aura.
• Wereldbegoocheling en illusie vormen in feite de achtergrond van de huidige
kritieke situatie en wereldramp.
• De mogelijkheid tot het verdrijven daarvan is gelegen in de twee Avatars, de
Boeddha en de Christus.
• In de wereld van begoocheling, de wereld van het astrale en emotionele
gebied, verscheen een lichtpunt. De Heer van licht, de Boeddha, begon
zichzelf tot brandpunt te maken van de verlichting, die het ten slotte mogelijk
zou maken de begoocheling te laten verdwijnen.

• In de wereld van illusie, de wereld van het mentale gebied, verscheen de
Christus, de Heer van liefde zelf, die in zichzelf de kracht van de
aantrekkende wil van God belichaamde.
• Hij nam het op zich om de illusie te verdrijven door de harten van alle
mensen tot zich te trekken (door de macht der liefde) en legde dit besluit
vast in de woorden: ”en wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal
ik iedereen naar mij toehalen”. (Johannes 12:32).
• Vanuit het punt, dat zij dan zullen hebben bereikt, zal de wereld van
geestelijke waarneming, waarheid en goddelijke denkbeelden geopenbaard
worden. Het gevolg daarvan zal het verdwijnen van de illusie zijn.

Toen de Boeddha de verlichting bereikte, liet Hij een golf van licht
binnenstromen op het leven en onze wereldproblemen en trachtte Hij dit
intelligente begrip van de oorzaken van de wereldnood tot uitdrukking te
brengen in de vier edele waarheden.

De vier edele waarheden vertellen ons:
1. dat bestaan in het heelal van verschijnselen onafscheidelijk is van lijden en
smart.
2. dat de oorzaak van lijden de begeerte naar een bestaan in de wereld der
verschijnselen is.
3. dat het ophouden van lijden tot stand wordt gebracht door het uitwissen van
alle begeren naar het bestaan in dit heelal van verschijnselen.
4. dat de weg naar het doen ophouden van lijden ligt in het betreden van het
edele achtvoudige Pad, waarin juist geloof, juiste bedoelingen, juist
spreken, juiste handelingen, juiste levenswijze, juist streven, juist denken en
juiste concentratie tot uitdrukking worden gebracht.
Van de Boeddha kan de mens leren dat de weg tot bevrijding wordt gevonden
in ongehechtheid, bezadigdheid en onderscheidingsvermogen.
Deze zijn de eerste stappen op weg naar de Christus.

In de lering van de Boeddha zijn de drie manieren aangegeven waarop de
lagere aard kan worden veranderd en kan worden voorbereid om een bewuste
uitdrukking van de goddelijkheid te zijn.
1. Door ongehechtheid leert de mens zijn belangstelling en bewustzijn terug te trekken van
de wereld der zintuigen en geen gehoor te geven aan de lokstem van de lagere aard.
Ongehechtheid legt aan de mens een nieuw ritme op.
2. Door het leren van de les van geestelijke onverschilligheid raakt hij immuun voor het
lijden van de lagere aard door zijn belangstelling weg te nemen van zaken van secundair
belang en die belangstelling te concentreren op de hogere waarden.
3. Door het beoefenen van onderscheidingsvermogen leert het denkvermogen het goede,
het schone en het ware te kiezen.

Deze drie punten, die leiden tot een veranderde houding tegenover het leven
en de werkelijkheid zullen, wanneer ze worden volgehouden, wijsheid te
voorschijn brengen en de discipel voorbereiden op het Christusleven.

• Als het werk van de Boeddha (of van de belichaming van het boeddhisch
beginsel) zich in de strevende discipel heeft voltrokken en het diens
geïntegreerde persoonlijkheid heeft doordrongen, dan kan het werk van de
Christus (de belichaming van het liefdesbeginsel) eveneens worden voltooid
en zullen deze beide krachten (licht en liefde) een stralende uitdrukking
vinden in de getransfigureerde discipel.
• Ontwikkel een begrip van de betekenis van de woorden „transfiguratie van
een menselijk wezen”; het besef zal doordringen dat, als „het lichaam vol
licht is", wij „in dat licht Licht zien".
• Dit betekent dat, als de persoonlijkheid een punt van loutering, van
toewijding en van verlichting heeft bereikt, dan de aantrekkingskracht van de
ziel (waarvan de ware aard liefde en begrip is) kan functioneren en een
samensmelting van deze twee zal plaatsvinden. Dit is wat de Christus heeft
bewezen en aangetoond.

• De derde inwijding, de Transfiguratie, duidt de voltooiing van het proces aan.
Dan wordt er alleen heerlijkheid gezien: alleen de stem van de
Tegenwoordigheid wordt gehoord en vereniging met het verleden, het heden
en de toekomst wordt bereikt.
• De praktische gevolgen van dit proces zullen zijn het verdwijnen van de
begoocheling en de bevrijding van de menselijke geest uit de slavernij der
materie; het zal ook de verdrijving van de illusie tot gevolg hebben en de
erkenning van de waarheid, zoals die leeft in het bewustzijn van hen, die zijn
gepolariseerd in de „Christus-gewaarwording".

Door de boodschap van de Christus kwamen drie algemene begrippen naar
boven in het bewustzijn van het ras en wel:
1. dat de enkeling, als enkeling, van waarde is.
Ø Dit was een waarheid die de algemene Oosterse leer van wedergeboorte een neiging
had te ontkennen. De tijd was lang; de gelegenheid zou eindeloos terugkeren; het
evolutieproces zou zijn werk doen. Laat dus de mensheid als een geheel maar drijven op
het getij en tenslotte zou alles in orde zijn.
Ø Vandaar dat de algemene houding van het Oosten een falen betekende om de nadruk op
de hoge waarde van elk individu te leggen. Doch Christus kwam en legde de nadruk op
het werk van de enkeling, zeggende: “Laat uw licht dus schijnen voor de mensen, zodat
ze uw goede daden kunnen zien” (Matth. 5:16).

2. dat aan het ras als een geheel de gelegenheid werd geboden een
geweldige stap vooruit te nemen, de „nieuwe geboorte" te ondergaan of de
eerste inwijding te nemen.
3. dat wat door Christus werd geleerd verband hield met de techniek van de
nieuwe eeuw, die zou moeten komen wanneer individuele verlossing en de
nieuwe geboorte naar behoren zouden zijn begrepen. Dit was de
boodschap of de opdracht ”onze naaste lief te hebben gelijk onszelf” (Matth.
19:19). Individueel pogen, groepsgelegenheid en vereenzelviging met
elkaar; dit was de boodschap van de Christus.

• Op deze lering aan het ras volgt het werk van de Christus met de mensheid,
met als gevolg een begrip van de waarde van de enkeling en de door
hemzelf ondernomen pogingen tot bevrijding en verlichting, met het
uiteindelijke doel van groepsliefde en groepswelzijn.
• Wij leren ons te vervolmaken in overeenstemming met het bevel van
Christus: ”Weest gij dan volmaakt” (Math. V, 48), teneinde iets te kunnen
bijdragen tot welzijn van de groep en om Christus volmaakt te dienen.
• Wanneer het Christusleven in het mensenrijk tot ontplooiing komt, zal de
persoonlijkheid verdwijnen, verduisterd door de heerlijkheid van de ziel die,
zoals de rijzende zon de duisternis verdrijft, de levenstoestand onthult en de
lagere aard doorstraalt. Dit leidt tot groepsactiviteit en het zelf, zoals we dat
gewoonlijk verstaan, verdwijnt. Dit gebeurt reeds.

• Het uiteindelijke resultaat van het werk van Christus kunnen we vinden in
Joh. 17 en het is van belang dit nog eens na te slaan.
• Individualiteit, Inwijding, Identificatie; in deze drie woorden kan de
boodschap van Christus worden samengevat. Dit drukte Hij, toen Hij op
aarde was, als volgt uit: ”Ik en Mijn Vader zijn één” (Joh. 10:30).
• Die grote Individualiteit, Christus, gaf ons door het proces van de vijf grote
inwijdingen een beeld van de stadia en de methode waardoor identificatie
met God tot stand kan worden gebracht.

• Wanneer de wil van God (in Shamballa uitgedrukt en geconcentreerd in de
Boeddha), de liefde van God (tot uitdrukking gebracht in de Hiërarchie en in
de Christus geconcentreerd) en het intelligente verlangen der mensheid
(geconcentreerd in de discipelen en aspiranten van de wereld en de mensen
van goede wil) alle in één lijn worden gebracht (zij het bewust of onbewust)
dan kan en zal er een grote heroriëntatie plaats vinden. Dit is iets, wat kan
gebeuren.
• Het eerste gevolg zal zijn de verlichting van het astrale gebied en het begin
van het proces, dat de begoocheling zal doen verdwijnen; het tweede gevolg
zal zijn de bestraling van het mentale gebied met de verdrijving van alle
vroegere illusies en de geleidelijke openbaring van de nieuwe waarheden,
waarvoor alle vroegere idealen en zogenaamde waarheidsformuleringen
slechts de wegwijzers zijn geweest.

• De wegwijzer geeft de te volgen richting aan; hij maakt niets bekend over
het doel. Hij is aanwijzend, maar niet beslissend. Zo is het met alle waarheid
tot op heden.
• Daarom bestaat er behoefte aan mensen die weten en aan mensen wier
denken en harten openstaan; die vrij zijn van fanatieke vooroordelen en van
oude idealen, waarvan men moet begrijpen, dat zij slechts gedeeltelijke
aanwijzingen geven voor grote niet gerealiseerde waarheden: waarheden,
die in grote mate en voor het eerst kunnen worden verwerkelijkt als de
lessen van de tegenwoordige wereldsituatie en van de catastrofe van de
oorlog voldoende geleerd zijn en de opofferende wil wordt toegepast.

De Boeddha

De Christus

Het werk dat de Boeddha
deed en de boodschap die Hij
bracht, stimuleerden
intelligentie tot wijsheid.

Liefde kwam tot de wereld
door Christus en door Zijn
werk zette Hij emotie om
in Liefde.

De Methode

Het Resultaat

• Ongehechtheid
• Individualisme
• Bezadigdheid
• Inwijding
• Onderscheidingsvermogen • Identificatie
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