De huidig systeemcrisis,
de spirituele hiërarchie en 2025
Sinds 1965 bevinden we ons in het ‘Stadium van de Voorloper’. Dit duurt tot 2025.

Er is ons verteld dat dit stadium gepaard zal gaan met toenemende spanningen en

crises. We zien de bevestiging hiervan overal om ons heen. In 2025 vindt er iets zeer
belangrijks plaats wat het overgrote deel van de mensheid ontgaat. In dit artikel ga ik
hierop in, evenals op esoterische inzichten die ons kunnen helpen in de laatste jaren
van het genoemde stadium.

W

e hebben als mensheid nog tweeëneenhalf

In dit stadium ontwikkelt zich een grote nieuwe beweging

esoterische erkenningen, voordat in mei

onbewust in contact staan met deze Meesters. Dit contact

jaar om te ontwaken in enkele essentiële
2025 een beslissing genomen wordt die
ons lot zal bepalen.

Het Stadium van de Voorloper

In de boeken van Alice Bailey, die tussen 1919 en 1949 zijn
geschreven en die aan haar mentaal gedicteerd zijn door
Meester Djwhal Khul (DK), wordt gesproken over het

‘Stadium van de Voorloper’. Dit strekt zich uit van1965

tot 2025. Dit is de voorbereidingsfase waarin de mensheid
wordt getest of zij klaar is voor het naar buiten treden
van de Spirituele Hiërarchie van de Meesters, of de
Grote Witte Broederschap.

van spiritueel bewuste mensen die, bewust maar vaak ook
wordt in deze fase zeer versterkt en de Meesters, ingewijden,
discipelen en aspiranten die met de Hiërarchie verbonden

zijn, zullen in toenemende mate actief en dienstbaar worden.
Al rond 1925 is ons door DK verteld dat deze ontwikkeling

door zal gaan tot aan 2025 en dat in deze periode zeer grote

veranderingen te zien zullen zijn. Deze hebben geleid tot de
huidige systeemcrisis die een grote mogelijkheid is om een
fundamenteel andere weg in te slaan.

De Spirituele Hiërarchie

De Spirituele Hiërarchie bestaat uit de zogenaamde Meesters

die verder zijn op het pad van bewustzijnsontwikkeling dan

wij. Zij zijn net zoals wij mens geweest, maar hebben het
menselijke lagere ego geïntegreerd met de ziel, het ware

Ego (met een hoofdletter). Hierdoor hebben zij het emotio
nele en puur individualistische bewustzijn overstegen en

het pad van dienstbaarheid ten bate van het grotere geheel
definitief betreden. Dit betekent dat zij hun persoonlijke

belangen en behoeften ondergeschikt hebben gemaakt aan
het algemene belang van de mensheid.

Acht van deze veel grotere groep Meesters zijn direct met de
aarde verbonden. Zij worden daarom ook wel de Planetaire
Hiërarchie genoemd. Dit zijn de Meesters Morya, Kuthumi,

Djwhal Khul, Paul de Venetiaan, Serapis Bey, Hilarion, Jezus
en Saint Germain. Zij worden aangevoerd door een Meester
van een hogere orde, de Christus. Dit is, samen met Jezus,
de bekendste van deze groep.
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Jezus en Christus zijn dan ook niet dezelfde. Jezus is op zijn
dertigste, na enkele inwijdingen, overschaduwd geraakt

door de Christus, waarna hij zijn zogenaamde ‘wonderen’

kon verrichten en zijn belangrijke werk van de laatste drie

jaar van zijn leven kon doen. In de Tuin van Getsemane, de

avond voor zijn kruisiging, werd Jezus weer door Christus,
zijn ‘Vader’, verlaten. Hij moest de kruisiging zelf, in het

vlees, ondergaan. Dit was zijn vierde inwijding waarmee hij
zijn fysieke lichaam volledig aflegde en op kon gaan in zijn
hogere etherische lichamen.

Meester Jezus
Een van de andere genoemde Meesters is de al genoemde
Djwhal Khul (DK). Die was in de jaren dat Alice Bailey

leefde geïncarneerd als Tibetaanse monnik en leidde een

klooster. Daarom wordt hij ook wel ‘de Tibetaan’ genoemd.
Hij heeft de grootste kennis van de Tijdloze Wijsheid van
alle Meesters en het is zijn taak om deze kennis over te

dragen aan de mensheid. Daarvoor heeft hij onder andere
Alice Bailey gebruikt, en daaraan voorafgaand Helena

Blavatsky. Deze overdracht ging via mentale telepathie en

voor zover bekend heeft hij Alice Bailey nooit in het fysieke
veld ontmoet.

Alice Bailey

Meester Djwhal Khul
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Zeer belangrijk is te beseffen dat deze Meesters zich

bevinden in de Boeddhische en Atmische velden waar

ons Hoger Zelf ook verblijft. Alleen vallen zij samen met

hun Hoger Zelf en hebben zij het Boeddhische en Atmische
bewustzijn volledig geïntegreerd in hun hele zijn, waarmee
ze het astrale en lager mentale veld achter zich hebben

gelaten. Dit is bij ons nog niet het geval. Wij zitten daar

nog volop in en dienen ons nog te vereenzelvigen met ons
Hoger Zelf. De ware Meesters herken je dan ook aan

niet-emotionele taal. Alle zogenaamde ‘Meesters’, vaak
gechanneld door goed bedoelende spirituele zoekers,

In welke vorm dit naar buiten treden precies gaat plaats

maar projecties in het astrale/emotionele veld. Zij zeggen

wordt hier een en ander over gezegd, namelijk in “Het naar

die emotionele taal uitslaan, zijn niet de ware Meesters,
alleen wat de channelaar graag hoort en dit is meestal
niet de zuivere, van iedere emotie en lagere gedachte
gespeende, waarheid.

2025

Het jaar 2025 wordt in de vierentwintig boeken, die onge
veer honderd jaar geleden geschreven zijn, vijftien keer

genoemd. Dit moet dus volgens DK een zeer belangrijk jaar
zijn. En dat is het ook, want met de Volle Maan in Stier, de
zogenaamde Wesak-maan, komt op 12 mei 2025 de gehele

Hiërarchie bij elkaar in een Grote Samenkomst. Dit gebeurt
iedere honderd jaar.

Tijdens die samenkomst zal naar alle waarschijnlijkheid

de datum worden bepaald voor de eerste fase van het naar
buiten treden van de Hiërarchie onder aanvoering van de

Christus. Dit zou een zeer bijzondere en hoogst noodzake
lijke, gebeurtenis zijn. Sinds de ondergang van Atlantis
opereren de Meesters namelijk op de achtergrond in de

esoterische velden en zijn zij, op enkele uitzonderingen

na (zoals Jezus), niet actief geweest in het fysieke veld van
de aarde.

vinden is niet zo duidelijk. In twee boeken van Alice Bailey
buiten treden van de Hiërarchie” en “De Wederkomst van
de Christus”. Maar zoals in al haar boeken worden de

abstracte mind, of het hogere denkvermogen en de intuïtie
aangesproken en niet de lagere concrete mind. Voor de

laatste zijn deze boeken dan ook vaak moeilijk te begrijpen.
De taal is vaak niet heel concreet en de inhoud lijkt niet
altijd consistent. Het is dusdanig geformuleerd dat ons

abstracte denken wordt gestimuleerd. Dat is het denken in

(esoterische) concepten, systemen, energieën en analogieën,
waardoor ons bewustzijn wordt geprikkeld en we steeds
meer ‘achter de schermen’ van de uiterlijke vormwereld,

of de wereld van verschijnselen, leren kijken. Er wordt met

zoveel woorden wel gezegd dat het naar buiten treden niet
op dezelfde manier zal gebeuren als tweeduizend jaar

geleden met Jezus en de Christus. En ook niet door een

leider of veroveraar die met een vlammend zwaard orde
op zaken komt stellen. Het lijkt er eerder op dat er nu al

meerdere Meesters geïncarneerd zijn, die op de achtergrond
opgroeien en die zich stilhouden tot na de genoemde

beslissing in 2025. Of het naar buiten treden, of de externa
lisatie, betekent dat zij ook echt in het fysieke veld leider

schap op zich gaan nemen en de huidige dysfunctionele

leiders zullen gaan vervangen is mij niet duidelijk en lijkt
nogal ‘fantastisch’. Maar ik hoop het wel, eerlijk gezegd.

Ook is niet duidelijk wanneer deze externalisatie precies

zal geschieden. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat dit meteen
na de beslissing zal zijn, eerder in de decennia na 2025.

Er wordt daarnaast ook letterlijk gesproken over ‘de eerste
fase van het naar buiten treden’. Het zal dus in fases gaan.

Maar waar hangt de beslissing tijdens de Grote Samenkomst
precies van af? Wanneer zal deze positief uitvallen?

Voorwaarden voor een positieve beslissing

Er kan pas sprake zijn van een positieve beslissing als

voldoende mensen het Christusbewustzijn in hun hart
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hebben ontwikkeld. Pas als de interne Christus in een

voldoende groot deel van de mensheid is geboren en het
Christusbewustzijn in hen op enige manier is ontwaakt,
kan de externe Christus opnieuw verschijnen en de

Meesters aanvoeren in het brengen van Licht, Liefde
en Kracht.

Met het Christusbewustzijn wordt een staat van liefde

voor de mensheid bedoeld, maar ook een staat van kennis
en wijsheid. Meester DK zegt letterlijk dat “de mensheid
drie erkenningen moet laten zien, en het denken en

acties hierdoor moeten laten beïnvloeden om een totale
vernietiging te voorkomen.” Dit klinkt nogal dreigend,

maar ik zei al, de ware Meesters bezigen geen emotionele

taal. Niet in negatieve en niet in positieve zin. Zij verkopen

ons geen zoete broodjes maar zeggen het zoals het is. Liefde
is waarheid en geen sentimentele zoetsappigheid.

Drie erkenningen

Maar over welke drie erkenningen heeft DK het hier?
De erkenning van het bestaan van:

1. De wereld van betekenis: de onzichtbare wereld van de
werkelijke esoterische oorzaken achter de uiterlijke

vormen. Oftewel de erkenning van de Menselijke Ziel,
het ware Ego (met een hoofdletter), die van nature
alomvattende spirituele liefde is.

2. De Spirituele Hiërarchie: de hierboven beschreven

Meesters van Wijsheid die de evolutie van het leven
op aarde begeleiden.

haalbaar, mits de Nieuwe Groep van Wereld Dienaren

materialiseren van Licht, Liefde en Kracht op aarde.

vol uitvoeren. Het kwaad is nog niet verzegeld.

3. Een Goddelijk of Hoger Plan: het installeren en

Als eerste stap betekent dit het installeren van juiste
menselijke relaties, zoals al in 1789 neergelegd in de

Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap.
DK vervolgt: “Deze drie erkenningen zullen het thema

moeten zijn van al het propagandawerk in de komende

(NGWD) en de mensen van goede wil hun taken gewetens
De verspreiding van het Christusbewustzijn en Zijn

Erkende Aanwezigheid onder ons is nog niet bereikt.

Het Plan is nog niet zo ontwikkeld dat haar structuur

universeel wordt aangenomen.” (Alice Bailey, “Discipleship
in the New Age II”, p. 164)

decennia – tot aan 2025 – inderdaad een korte tijdsspanne

De NGWD en groepswerk

en handelen te bewerkstelligen, maar – tegelijkertijd –

zodanig benoemd. Dit is een niet georganiseerde groep

om fundamentele veranderingen in het menselijke denken

De NGWD is door DK na de Tweede Wereldoorlog als

mensen, waarvan het overgrote deel niet eens weet dat het

ertoe behoort, die van goede wil zijn en hun ‘wil ten goede’

richten. Dit wil zeggen dat ze zich inspannen om een betere
wereld voor iedereen te creëren. Hiertoe behoren politieke
leiders, bankiers, economen, religieuze werkers,

magnetische helers, psychologen en therapeuten, getrainde
waarnemers, etcetera.
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Conclusie

DK spreekt in het bovenstaande citaat over een ‘korte

tijdspanne’ in een in 1944 gepubliceerd boek. Het mag

duidelijk zijn dat de tijdsspanne nu wel extreem kort is
geworden. We hebben nog maar tweeëneenhalf jaar te

gaan tot aan de beslissingsdatum 12 mei 2025. De NGWD
zal dan ook alles op alles moeten zetten om het tij nog op
tijd te keren.

Mijn persoonlijkheid, of lagere ego, is daar niet positief over,
hoe graag ik deze bijdrage ook positief zou besluiten. Ik zie
vanuit mijn aardse gezichtsveld niet goed hoe we in deze

korte periode de drie gevraagde erkenningen nog gereali

seerd krijgen bij een voldoende deel van de mensheid. Wat

‘voldoende’ dan ook zou mogen betekenen. De meningen in
het huidige debat, dat een enorme versnelling en intensi
vering heeft gekregen met de coronacrisis, zijn dermate

ingegraven en verhard, de bijziendheid van een groot deel
van de mensheid lijkt zo ernstig, en de misleiding door de
mainstream media, politici en de mega-ondernemingen

van deze wereld is zo alles doordringend dat het door DK

hierboven genoemde ‘propagandawerk’ niet in de gewenste
richting te duwen lijkt op zo’n korte termijn.

Maar de moed opgeven heeft weinig zin. Ik roep mijn

persoonlijkheid dan ook tot de orde en probeer contact te
maken met de Ziel en het Hogere Zelf die ik in werkelijk
heid ben. Die zeggen mij dat mij niets anders rest dan

gestaag doorgaan met mijn schrijf-, spreek-, cursus- en

groepsmeditatiewerk om mijn bijdrage te leveren aan het
Ikzelf herken mij in de laatste twee groepen en ben een

bewust lid van de NGWD. Mijn belangrijkste werk tot aan
2025, en waarschijnlijk ook daarna, is het stimuleren van
het bewustzijn door te schrijven en te spreken over de
Tijdloze Wijsheid en het organiseren van esoterische

verhogen van het bewustzijn in deze wereld. In dienst

baarheid en liefde. En dat is wat ik bij dezen doe. In een
volgende bijdrage zal ik nader ingaan op astrologische

aspecten voor de komende tweeëneenhalf jaar, die ons
richting geven aan het nog te begane pad.

cursussen en groepsmeditaties. Deze laatste organiseer
ik maandelijks met iedere Volle Maan. Daarnaast is er

onlangs een Nederlandse Twaalf gevormd die meedoet

aan de tweewekelijkse wereldwijde Twaalf-meditaties met

Nieuwe en Volle Maan. Dit zijn zeer belangrijke en krachtige
groepsmeditaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de

sterke energetische kracht van de geometrische vorm van
vier driehoeken die een twaalf vormen. Licht, Liefde en

Kracht uit de hogere velden worden hierdoor aangeroepen,
opgeroepen en verspreid in het mentale veld rondom de
aarde, waardoor het neer kan slaan in het denken en de
harten van de mensen. Meer hierover is te vinden op
twelvestar.org.
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Eric Huysmans (1959) heeft na twee academische studies
15 jaar gewerkt in commerciële en managementfuncties
in het bedrijfsleven. Sinds 1999 legt hij zich toe op
bewustzijnsontwikkeling en begeleidt hij mensen in
zijn praktijk Sensability in Breda. Hiervoor zet hij,
naast technieken als Ademflow, Mindfulness, NLP,
Jassentechniek en de Oneness Deeksha, zijn studie
naar de Tijdloze Wijsheid in. In 2019 heeft hij de
‘College of Ageless Wisdom’ opgericht van waaruit hij
lezingen, workshops en esoterische cursussen geeft
en groepsmeditaties begeleidt. Daarnaast heeft hij vele
artikelen en drie boeken geschreven. Zijn vierde over de
Tijdloze Wijsheid is onderweg.

