De Wetenschap van de Ziel
Tijdens het komende Aquarius Tijdperk zullen alle aspecten van het leven in
toenemende mate wetenschappelijk worden benaderd. De mensheid zal uit haar
langdurige mystieke sluimering ontwaken in een mentale en occulte benadering van
het spirituele pad. Via een wetenschappelijke toepassing en een begrip van de
wetenschap van de ziel zullen steeds meer mensen de benodigde innerlijke
transformaties doormaken die het gewone individu zal doen veranderen in een
spiritueel wezen.
Waar de mysticus graag wegdroomt in de vormloze en astrale gebieden die de
essentiële werkelijkheid zo gemakkelijk vervormen, bouwt de occultist in het helderkoude licht van de intuïtieve waarneming de benodigde vormen die het licht kunnen
binnenlaten. Wetenschap is gebaseerd op regels, procedures, gedetailleerde
nauwkeurigheid en het lange proces van ‘trial and error’, waarin resultaten worden
geverifieerd of verworpen. Zulke regels en procedures kunnen eveneens worden
toegepast op het subjectieve leven, het causale of oorzakelijke gebied van de ziel
van waaruit blijvende verandering mogelijk wordt.
Via de eenwording met zijn Ware Zelf (door middel van studie, meditatie en
dienstbaarheid) wordt de zoeker op het pad een generator die energie vrijmaakt en
die de mist van glamour (begoocheling) verdrijft, eerst in zijn individuele leven, later
binnen zijn omgeving en groep, en uiteindelijk binnen de mensheid als geheel. Op
deze manier dienen de spirituele werkers de mensheid door mensen te helpen om
helderder te zien en beter onderscheid te maken tussen waarheid en onwaarheid. De
uitdaging en mogelijkheid voor de wetenschappelijke lichtwerkers is om gezamenlijk
het licht te bereiken en dit omlaag te brengen om de nood op aarde te lenigen. De
mobilisering van deze groep werkers, door alle culturen en levenswijzen heen, zal
een collectieve slag toebrengen aan de wereld glamour (begoocheling). Groepen
individuen zoals diegenen die werken met Driehoeken kunnen een sleutelrol spelen
in dit mistverdrijvende en verhelderende werk. Maar zij zullen vooral ook de
planetaire veranderingen in hun eigen levens dienen te beleven en door te voeren.
Door de technologische revolutie waarin
informatie met lichtsnelheid wordt verspreid,
kunnen de Driehoekwerkers creatieve wegen
vinden om licht en goede wil met dezelfde
snelheid te verspreiden. Hiermee dragen zij bij
aan het bouwen en tot leven brengen van de
planetaire antahkarana, de bewustzijnsbrug
waar de energie van de Spirituele Hiërarchie
doorheen kan stromen naar de mensheid en
kan neerslaan in alle koninkrijken in de natuur
(mineralen, planten, dieren, mensen).
Dit gebeurt nu en we kunnen hier allemaal ons aandeel in hebben.
(Bron: Driehoekenbulletin 192, Lucis Trust)

Eenheid, verbinding en het werk in Driehoeken
Eenheid en verbinding
Een van de zeven Levenswetten is de Wet van Eenheid. Deze stelt dat alle wezens
tezamen een eenheid vormen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wij zijn
allemaal één. Dit betekent dat als jij iets doet wat een ander, of de aarde (wat ook
een wezen is), schade berokkent, je daarmee ook jezelf schade toebrengt. Omdat jij
en die ander, en de aarde als geheel, allen deel zijn van dezelfde eenheid. Dit is
daardoor ook de wet die liefde, dienstbaarheid en broederschap benoemt als
essentiële eigenschappen om als mens te kunnen evolueren naar een hoger
bewustzijnsniveau.
Driehoeken
Een driehoek is een groep van drie mensen die zich iedere dag voor slechts enkele
minuten met elkaar verbinden in gedachte, in meditatie. Ze hoeven niet bij elkaar in
de buurt te wonen en ook niet op hetzelfde moment te mediteren. Er zijn vele
internationale driehoeken.
Het is voldoende als een lid zich in zijn eigen tijd in gedachten verbindt met de twee
andere personen door hun namen hardop uit te spreken en zich voor te stellen dat hij
zich vanuit zijn hart verbindt met hun hartsenergie. Vervolgens roept hij de energieën
van licht en goede wil aan en visualiseert dat deze energieën door de drie
focuspunten van de driehoek circuleren, en verder uitstromen door het netwerk van
driehoeken dat onze aarde omspant. Tegelijkertijd herhaalt hij de Grote
Aanroep/Invocatie (zie onder), waardoor een kanaal wordt gevormd waardoor het
licht en de liefde van de Spirituele Hiërarchie naar beneden kan stromen in het
bewustzijn van de mensheid.
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Netwerk van Driehoeken
Een netwerk is een systeem van onderlinge verbondenheid, een middel voor contact
en relaties. Het woord netwerk, en in het bijzonder de eerste lettergreep van dit
samengestelde woord, net, verwijst naar een kruising van lijnen, zoals een kruispunt
of een visnet; of een kruising van energieën, zoals in de uitzending van radiogolven;
of een spinnenweb van ingewikkeld ontworpen gekruiste ragfijne draden. Het tweede
deel, het werk, wanneer het wordt gebruikt als een werkwoord, verwijst naar slagen,
wanneer er iets "werkt" zoals gepland. In dit opzicht is een netwerk een effectieve
matrix van energieën.
Het netwerk van Driehoeken past zeker in deze definitie omdat het via de krachtige
woorden van de Grote Aanroep (zie onder) de hoogste ideeën ooit geuit naar de
mensheid presenteert. Deze krachtige gedachten worden door een persoon naar
twee anderen gestuurd en vice versa. Zodoende wordt met deze punten van verlicht
denken een stralende driehoek gecreëerd. Doordat elke driehoek met andere
driehoeken verbonden is, wordt een web van vurige energieën rond onze planeet
gesponnen. Hierdoor wordt de aarde verpakt in een cocon van liefdevol licht en
wordt de weg verlicht voor de mensheid om haar beoogde toekomst – een Tijdperk
van Licht – te realiseren.
Alice Bailey stelt dat het etherische lichaam van de aarde als hoofddoel heeft de
fysieke aarde te vitaliseren en te voorzien van energie, en het daarmee te integreren
in het energielichaam van de aarde en van het zonnestelsel. Het etherische lichaam
van de aarde is een web van energiestromen, van krachtlijnen en van licht. Langs
deze energielijnen stromen de kosmische krachten. Deze constante circulatie van
levenskrachten door de etherische lichamen van alle vormen is de basis van al het
gemanifesteerde leven, en de expressie van de essentiële eenheid van al het leven.
Nogmaals: we zijn allemaal met elkaar verbonden; we zijn allemaal één.
Het netwerk van Driehoeken fungeert ook als een distributiekanaal binnen de
mensheid. Als duizenden, of zelfs miljoenen, zich verenigen en reageren op de
gevolgen van de verspreiding van liefdevolle gedachten, zal dit leiden tot nieuwe
inspiraties en nieuwe zaden van hoop. De oprechte vraag van de mensheid en
massale, gebundelde, en liefdevolle intentie zijn cruciaal en van vitaal belang voor dit
voorbereidende werk.
Meditaties in Driehoeken
Daarom maken ieders inspanningen door middel van
dagelijkse meditaties in de Driehoeken echt een
verschil voor al het leven op onze planeet. Door dit met
toewijding te doen, zullen we het huidige etherische
geometrische vierkante patroon van onze aarde
veranderen in een driehoekig patroon.

SensAbility

Tijdperk van Licht
De Aarde en alle bewoners ervaren (bewust of onbewust) een diepe tegenstelling
tussen macht/controle (het Verleden representerend) en rechtvaardigheid/delen
(wijzend op de Toekomst). Als gevolg daarvan kunnen we ons soms ontoereikend en
onmachtig voelen. Maar toch, als liefdevolle eenheden binnen een krachtige
wereldwijde draaikolk van verlichte energie beïnvloeden we de toekomstige route
van het leven en dragen we bij aan een planetaire harmonie waar door eerdere
generaties alleen van werd gedroomd – het nieuwe Tijdperk van Licht.

De door de Hiërarchie stromende spirituele energieën, naar beneden gebracht door
de Nieuwe Groep van Werelddienaren, reinigen het collectieve bewustzijn op aarde.
Ze bereiden het leven van de 21e Eeuw voor op een wedergeboorte van synergie,
eenheid en verbinding. De “egoïstische ik” van vandaag is een verouderde perceptie
van het “groepsgerichte Zelf” van morgen als de mensheid zich ontwikkelt naar een
diep besef van groepsleven en groepsliefde. Het werk dat we vandaag doen, door
middel van Driehoeken, is het fundament waarop de mensheid een huis zal bouwen
waarin ze als één familie woont binnen één gedeeld leven.
Zoals in alle families zullen individuele voorkeuren en eigenzinnige behoeften blijven
bestaan, maar deze zullen vallen binnen het grotere kader van de groepswensen en
de groepsdoelen. Uiteindelijk zal het leven van allen gediend worden door de
erkenning van het leven van ieder. De mensheid zal gaan beseffen dat ze één
holistisch, verenigd en spiritueel wezen is en zal daardoor in vrede leven.
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De Grote Aanroep
Vanuit het punt van licht in het Denken van God
Laat licht stromen in het denken van de mensen
Laat het licht nederdalen op Aarde
Vanuit het punt van liefde in het Hart van God
Laat liefde stromen in de harten van de mensen
Mag Christus op Aarde wederkeren
Vanuit het centrum waar de Wil van God gekend wordt
Laat missie de kleine wil van de mensen leiden
De missie die de Meesters kennen en dienen
Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Laat het Plan van Liefde en Licht uitwerken
En mag dit de deur verzegelen waar het kwaad verblijft
Laat Licht en Liefde en Kracht
het Plan op Aarde herstellen
Om Om Om
The Great Invocation (doorgegeven door Meester Djwhal Khul aan Alice Bailey in
1948)
From the point of light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men
Let light descend on Earth
From het point of love within the heart of God
Let love stream forth into the hearts of men
May Christ return to Earth
From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men
The purpose which the Masters know and serve
From the centre which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells
Let Light and Love and Power
restore the plan on Earth
Om Om Om

SensAbility

