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De Spirituele Hiërarchie van de Meesters van Wijsheid
Volgens de Tijdloze Wijsheid is er een Spirituele Hiërarchie van zeven Meesters met
aan het hoofd de Christus. Boven deze Hiërarchie staat Shamballa, het ‘centrum
waar de Wil van God bekend is’, onder leiding van Sanat Kumara. Wie zijn de
Meesters; wie is Sanat Kumara; welke oorspronkelijke wijsheid vertegenwoordigen
Zij; wat is Shamballa en welke gevolgen hebben de directe energie impacts van dit
planetaire centrum voor de mensheid?1
De Meesters
De zeven Meesters van de Spirituele of Planetaire Hiërarchie vertegenwoordigen de
zeven stralen, oftewel zeven emanaties van Goddelijke energie met ieder hun eigen
kwaliteit. Deze Meesters, op volgorde van de stralen, zijn: Morya, Kuthumi, Paul de
Venetiaan, Serapis Bey, Hilarion, Jezus en een niet bij naam genoemde van de
zevende straal. Aan het hoofd van deze Hiërarchie staat de Christus, die samen met
de Boeddha de belichaming is van het hartcentrum van de planetaire Logos. Dan is
er ook nog Meester Djwhal Khul (vaak DK genoemd) die nauw samenwerkt met de
Meester van de tweede straal Kuthumi.
Enkele van de genoemde Meesters zijn door nogal wat channelaars 'geclaimd'
waardoor hun namen inmiddels een beetje een dubieuze bijsmaak hebben gekregen.
Dat is jammer maar vaak ook terecht. Ondanks de vast goede en zuivere intenties
van deze channelaars vertegenwoordigen zij niet de werkelijke energie en wijsheid
van de Meesters. Hun zogenaamde ‘channelingen’ komen in het algemeen uit hun
eigen onderbewustzijn dat emotionele projecties van de Meesters maakt in het
astrale veld. Daardoor zijn de ‘boodschappen’ gekleurd door de emoties van de
channelaars die onbewust doorgeven wat ze zelf graag willen horen. “Dit soort
berichten zijn gewoonlijk onschadelijk en soms heel mooi, maar niet van werkelijk
belang” (Alice Bailey, “Telepathy and the Etheric Vehicle”, p. 75-76).2
De werkelijke Meesters bevinden zich in de Boedhische en Atmische velden, ver
boven het astrale veld, en zijn geschoond van iedere emotie. Hun energieën en
wijsheden zijn van een abstracte, hoger mentale kwaliteit, gevoed door de spirituele
triade (abstracte mind, intuïtie en spirituele wil). De enige mensen die tot nu toe met
een zekere mate van betrouwbaarheid en zuiverheid hun wijsheden hebben kunnen
doorgeven zijn, voor zover ik weet, Helena Blavatski (1831-1891) en Alice Bailey
(1880-1949). Bestudeer de boeken van Alice Bailey maar eens, waarin Meester
Djwhal Khul via hogere mentale telepathie spreekt. Vergelijk het taalgebruik, de
inhoud en de vibratie met die van de populairdere, uit het astrale veld gechannelde,
boeken en trek je eigen conclusie. Neem de tijd, want het is geen lichte kost, en lees
bij voorkeur de boeken in het Engels. De Nederlandse vertalingen zijn nogal krom en
archaïsch.
Boven de Hiërarchie bevindt zich Shamballa, het ‘centrum waar de Wil van God
bekend is’, onder leiding van Sanat Kumara die voornamelijk gericht is op het
hoogste veld van de zeven kosmische fysieke velden, het Logoïsche veld.
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Wie is Sanat Kumara?
Sanat Kumara is de Meester van de Meesters. Hij wordt in de boeken van Alice
Bailey (o.a. “A Treatise on White Magic” (TWM) en “A Treatise on Cosmic Fire”
(TCF) ook wel de Heer van de Wereld genoemd, of de Grote Heer, de Heer van
Shamballa, de Oude van Dagen (ook gebruikt in de Bijbel), de Logos van ons Aarde
schema, een planetaire Avatar, Melchizedek en de incarnatie van de Heer van de
Straal. Hij is de directe woordvoerder, agent en incarnatie van de Planetaire Logos.
Deze grote entiteit spreekt door Hem. Hij is degene aan wie Christus (belichaamd
door de Meester van de zesde straal, Jezus) refereerde toen hij zei: “Ik en mijn
Vader zijn Een”. De mens wordt zich bewust van de Aanwezigheid (Presence) van
de Planetaire Logos door contact met zijn eigen goddelijke Geest.
Sanat Kumara is een belichaamd principe en geïncarneerd in een fysiek lichaam,
maar verblijft in het etherische deel daarvan en werkt in de vitale etherische niveaus.
Hij is daarmee niet zichtbaar voor degenen die hier niet in kunnen kijken. Hiermee “is
Sanat Kumara de planetaire Logos en is Hij dat niet” (TCF, p. 753). Ook zijn
verblijfplaats Shamballa bestaat alleen in het etherische deel van het fysieke veld in
de Himalaya en is dus eveneens niet zichtbaar. Vandaar dat deze ‘Heilige Stad’ met
zoveel mysterie is omgeven en niet te vinden is voor de normale waarnemer.
Welke oorspronkelijke Wijsheid vertegenwoordigt Sanat Kumara?
Sanat Kumara vertegenwoordigt de Tijdloze Wijsheid. Deze verwijst naar oude (in
feite tijdloze) leringen over de aard van de kosmos, hoe deze is voortgekomen uit het
‘Ene Leven’, de wetten die de kosmos reguleren, en de evolutie van de mensheid in
de grotere evolutie van de planeten, het zonnestelsel en de kosmos. Deze leringen
vormen de basis van alle religies, zonder zelf een religie te zijn, en zijn afkomstig van
de Meesters van Wijsheid die behoren tot de spirituele Hiërarchie. Ze reiken zeer
rijke kennis aan die antwoorden geeft op de grote vragen: wie zijn wij; waar komen
wij vandaan; waar zijn wij naar op weg; wat is de betekenis van het leven; en wat is
de ontstaansgeschiedenis van de aarde, de mensheid en de kosmos?
Extreem in het kort zijn de antwoorden die de Tijdloze Wijsheid aanreikt voor deze
vragen: wij zijn monaden, goddelijke bewustzijnsvonken, die zich op een lange weg
bevinden van een onbewuste goddelijke hoge trilling omlaag naar een onbewuste
zeer vaste trilling (involutie) en weer terug omhoog naar een alwetende goddelijke
zeer hoge trilling (evolutie); wij zijn voortgekomen uit het verschijnen van ‘het Ene
Leven’ dat bij de overgang van de kosmische nacht (pralaya) naar de kosmische dag
(manvantara) explodeerde in talloze goddelijke vonken of monaden; wij zijn op weg
naar een alomvattend goddelijk bewustzijn met totale gelukzaligheid en kosmische
alwetendheid (dit duurt nog wel even maar ligt voor iedereen in het verschiet); er zijn
ons alleen al in het evolutieschema van de aarde (er zijn meer schema’s3) vele
rassen en subrassen voorgegaan. De mensheid is reeds 18 miljoen jaar oud.
Shamballa
Shamballa kan worden beschouwd als de ‘verblijfplaats’ van Sanat Kumara. Dit
centrum is het planetaire hoofd centrum (als het hoofd van het lichaam) en het
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herbergt de kracht van de wil. Het staat aan het hoofd van de Planetaire Hiërarchie
die op zijn beurt weer de boven de Mensheid staat en deze bewaakt.
Grafisch ziet de ordening van deze drie planetaire centra er in gesimplificeerde vorm
als volgt uit:
SHAMBALLA
Kracht: wil
Aspect: leven
Centrum: hoofd
Heerser: Sanat Kumara
Bewoners: de Kumaras

DE HIËRARCHIE
Kracht: intuïtie, liefde, wijsheid
Aspect: groepsbewustzijn
Centrum: hart
Heerser: Christus
Bewoners: de Meesters

DE MENSHEID
Kracht: actieve intelligentie
Aspect: zelfbewustzijn
Centrum: keel
Heersers: Aardsengelen
Bewoners: de mens

Directe impacts vanuit Shamballa
De kracht van de wil is de sterkste kracht in de wereld van vandaag. Normaal
gesproken wordt deze niet direct op de mensheid afgevuurd en vormt de Hiërarchie
van de Meesters het tussenkanaal. Deze kracht was namelijk te sterk voor de
mensheid om deze te kunnen absorberen zonder al te schadelijke gevolgen. Vóór de
algemeen bekende geschiedenis heeft deze kracht zich slechts twee keer direct
gemanifesteerd op aarde. Dat was tijdens de grote menselijke crisis die plaatsvond
ten tijde van de individualisatie in het oude Lemurië. De dierlijke mens evolueerde
toen (circa 18 miljoen jaar geleden) tot een individuele menselijke ziel met een, nog
zeer beperkt, denkvermogen. De tweede keer was tijdens de strijd in de dagen van
Atlantis tussen de “Heren van het Licht en de Heren van Materiële Expressie”. (Alice
Bailey, “Externalization of the Hierarchy”, EXH, p.106-107).
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Inmiddels is de mensheid zover geëvolueerd dat ze directe Shamballa impacts
aankan, zei het nog met de nodige moeite en risico’s. In onze moderne geschiedenis
heeft deze weinig bekende goddelijke energie voor het eerst weer een directe impact
op aarde gemaakt in 1825 na het conclaaf van de Hiërarchie dat eens in de honderd
jaar plaatsvindt. Dit was een gevaarlijk experiment omdat het een noodzakelijke
stimulatie betekende van met name de persoonlijkheden die werken langs de lijn van
wil en macht en bij wie het liefdesaspect nog niet voldoende tot uiting kwam. Toch
werd het toegestaan omdat het de gewone man in de straat niet zou raken, maar het
wel een grote stimulans kon zijn voor het mentale en invloedrijke type mens. De
geanticipeerde en zogenaamde “boosaardige effecten” van deze Shamballa energie
op ambitieuze en krachtige persoonlijkheden werden tot op zekere hoogte
gecompenseerd door het toenemende besef van het aangaan van harmonieuze
relaties en door de verspreiding van de Christus energie van eenwording, liefdevol
begrip en goede wil. (EXH, p. 107)
De tweede directe Shamballa impuls werd toegediend bij het volgende conclaaf van
de Hiërarchie in 1925. Deze energie heeft 14 jaar nodig om zich volledig te
manifesteren in het fysieke veld van de aarde. De kracht hiervan uitte zich in 1939
door de start van de tweede wereldoorlog. Je zult je terecht afvragen waarom deze
kracht zo’n afschuwelijke en vernietigende uitwerking moest hebben. De Hiërarchie
wordt echter geleid door het licht van de massa en door de innerlijke subjectieve,
vaak niet geuite, reacties van de meerderheid en nooit door uiterlijke gebeurtenissen
in het fysieke veld. Het lot van het uiterlijke vormleven wordt van minder belang
geacht dan de innerlijke spirituele ontwikkeling. De mensheid was ten tijde van de
tweede wereldoorlog, en nu nog in sterkere mate, verder mentaal en spiritueel
ontwikkeld dan het lijkt als we afgaan op uiterlijke gebeurtenissen. Het eerste effect
van de directe Shamballa impact kan een vernietiging van de uiterlijke vorm
betekenen omdat deze inadequaat blijkt voor het pulserende, innerlijke, spirituele
leven. Dit maakt de bouw en ontwikkeling van een nieuwe en geschiktere vorm
mogelijk. (EXH, p. 107).
De volgende impulsen werden al door DK in de boeken van Alice Bailey (tussen
1919 en 1949 geschreven) aangekondigd voor 1975, 2000 en 2025. Deze impulsen
werden minder riskant geacht door de groeiende spirituele ontwikkeling van de
mensheid. Elke volgende keer dat deze energie doordringt in het menselijke
bewustzijn verschijnt een voller aspect van het Goddelijke Plan en brengt het een
grotere mogelijkheid tot meer synthese en goddelijke liefde.
Dit lijkt te kloppen. De impuls in 1975 had een aanzienlijk minder desastreus effect
dan die van 1925. Het meest zichtbare, en positieve, gevolg was de vernietiging van
de Berlijnse muur en het uiteenvallen van het Sovjetimperium en het Oostblok
veertien jaar later in 1989. De impuls in 2000 manifesteerde zich, weer veertien jaar
later, door de opschudding van de wereldorde in 2014 door de verheviging van de
problemen in het Midden-Oosten (met name in Syrië en Irak, het brongebied van
onze huidige beschaving met het oude Sumerië), de verschijning van IS, de oorlog in
de Oekraïne, en de verheviging van de vluchtelingenstroom een jaar later. Dit doet
een directe oproep aan de samenwerking en compassie van de Europese Unie en
de gehele wereldorde. Hoe dit verder zal uitwerken is aan ons, het planetaire
centrum van de Mensheid.

5
Naar buiten treden van de Hiërarchie en onze rol daarin
We bevinden ons sinds 1965 in de zestigjarige “Periode van de Voorlopers”. In deze
periode zal het licht sterk intensiveren en dit zal zijn culminatie vinden met de impuls
in 2025 bij het volgende honderdjarige conclaaf van de Hiërarchie. Naar alle
waarschijnlijkheid, afhankelijk van onze voortgang, zal dan de datum worden bepaald
voor de eerste fase van het naar buiten treden van de Hiërarchie. (EXH, p. 530) De
komende tien jaar zullen uitdagend zijn. Wij, de ‘Voorlopers’, zullen de taak waarvoor
wij gekomen zijn, ons licht verspreiden op aarde, ieder op onze eigen unieke manier
dienen te verrichten, zonder daarvoor een aardse beloning te verwachten. “Het Pad
van Discipelschap is niet gemakkelijk maar de compensaties zijn afdoende.” (Alice
Bailey, “Discipleship in the New Age I”, p. 742) Wij worden hierin al ons hele leven
getest en dit zal niet minder worden. Maar wij zijn erop toegerust en hier zijn wij voor
gekomen. We worden terzijde gestaan door de Meesters van de Spirituele Hiërarchie
aangevoerd door Sanat Kumara, als we de focus op het eigenbelang van onze
persoonlijkheid of lagere zelf tenminste kunnen overwinnen. Pas dan vormen we een
geschikt kanaal voor de Hiërarchie en zal onze Ziel zijn blik omlaag gaan richten en
het licht van de Meesters aan ons kunnen doorgeven.
Eric Huysmans, 13 oktober 2015
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Over deze kennis worden ook lezingen en studie-avonden georganiseerd in Zeropoint Breda. Zie www.zero-point.nl en www.sensability.nl.
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Ik wil hier overigens niet alle channelaars over één kam scheren. Er zitten ook heel
zuivere kanalen bij die wel degelijk mooie en zuivere boodschappen uit hogere
regionen kunnen doorgeven.
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Zie mijn boeken Licht op Bewustzijn (Uitgeverij Tattwa, 2010) en Doorbraak in onze
Evolutie (Boekenbent, 2012).

