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DE TAKEN VAN DE NIEUWE GROEP VAN WERELD DIENAREN 
 
 
INLEIDING 
 
In de zogenaamde blauwe boeken van Alice Bailey spreekt Meester Djwhal Khul 
(DK) van een wereldwijd groeiende groep aspiranten en discipelen die de Hiërarchie 
tracht te helpen om orde in de chaos te brengen. De Hiërarchie en een groep van 
hogere Meesters, waar DK er één van is, hebben zich lang geleden teruggetrokken 
achter de schermen om de mentale ontwikkeling van de mensheid te stimuleren. Het 
aantal aspiranten en discipelen is sinds de vijftiende eeuw gegroeid, eerst langzaam 
maar sinds eind negentiende, begin twintigste eeuw steeds sneller, met een nog 
grotere versnelling sinds de twee wereldoorlogen.  
 
Deze groep wordt de Nieuwe Groep van Wereld Dienaren (NGWD) genoemd. 
Esoterisch gezien vormt ze een ‘contactpunt’ met de Hiërarchie. Wanneer dit 
spirituele contact sterk genoeg wordt, zal de Hiërarchie niet langer verborgen en 
onbekend zijn, maar zal ze wederom worden herkend in de fysieke wereld. In het 
begin zal deze herkenning alleen bij de aspiranten en discipelen het geval zijn, maar 
met de toenemende activiteit van de NGWD in ieder land zal haar aanwezigheid 
wereldwijd worden herkend.  
 
Kort gezegd heeft de NGWD als hoofdtaak om de Hiërarchie te helpen in diens werk 
om de mensheid uit zijn chaos te verlossen. Hiervoor zijn zogenaamde zaadgroepen 
gevormd die in dit stadium vooral functioneren op de innerlijke niveaus. Zij bevinden 
zich nog in het embryonale stadium en hebben zich nog niet duidelijk gemanifesteerd 
in de externe wereld. 
 
De NGWD kent de volgende tien zaadgroepen: 
 
1.   Telepathische Communicators 
2.   Getrainde Waarnemers 
3.   Magnetische Genezers 
4.   Opvoeders/opleiders van het Nieuwe Tijdperk 
5.   Politieke Organisatoren 
6.   Werkers op het gebied van religie 
7.   Wetenschappelijke waarnemers 
8.   Psychologen 
9.   Financiers en Economen 
10. Creatieve Werkers 
 
De tiende groep bestaat uit de sleutelfiguren van de andere negen groepen en is 
daarom een synthese van al deze groepen. De eerste negen zaadgroepen hebben 
ieder drie taken. Dit artikel geeft een overzicht van de in totaal 27 taken. 
 
 
1. TELEPATHISCHE COMMUNICATORS 
 
De belangrijkste taak van deze groep is om de spirituele gevoeligheid te ontwikkelen 
en kan in de volgende drie taken worden gespecificeerd: 
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1. Het installeren en het verbeteren van telepathisch rapport (afstemming, 

contact).  
2. Het naar buiten brengen van de communicatiemethode – telepathische 

communicatie – tussen de leden van de Hiërarchie. 
3. Het beheren van de groepsmissie via de ontvangst en de sturing van 

gedachtestromen. 
 
De telepathische communicators zijn ontvankelijk voor impressie van de Meesters, 
die telepathisch communiceren en die vrijwel geheel functioneren op het mentale 
niveau. De leden van de Hiërarchie hebben zich van de beperkingen van de 
hersenactiviteit en het hersenbewustzijn bevrijd. Daarom kunnen ze tegelijkertijd 
functioneren op twee niveaus: op fysiek niveau waar ze de normale activiteiten 
uitoefenen wanneer ze functioneren in een menselijk lichaam, en op mentaal niveau 
met de chitta of de mind stof. 
 
Om te kunnen communiceren met de Hiërarchie en hun kennis en suggesties te 
ontvangen, dienen mensen de methode van telepathische communicatie te leren. 
Deze methode maakt het mogelijk om spraak als communicatiemiddel te overstijgen. 
Het stille gebed, aspiratie en aanbidding worden reeds waardevoller geacht dan 
hardop uitgesproken pleidooien. De mensheid dient zich voor te bereiden op deze 
fase in de ontvouwing van het menselijke ras door de nodige technieken en 
processen van telepathische communicatie te leren. Een van de belangrijkste 
middelen hiervoor is de oprichting van een school van telepathie op de innerlijke 
niveaus. Dit betekent dat een dergelijke school momenteel alleen achter de 
schermen zal functioneren en zich nog niet op het fysieke niveau zal manifesteren. 
(Externalization of the Hierarchy, EOH, blz. 31, 36, 37, 41)* 
 
 
2. GETRAINDE WAARNEMERS 
 
De taak van deze groep is nauw verbonden met de astrale taak van de Hiërarchie en 
kan worden samengevat als het bevrijden van glamour (begoocheling)**. Ze kan 
verder worden gespecificeerd in de volgende drie taken: 
 

1. Verdamping van de wereldillusie en -glamour. 
2. Het functioneren als een brug voor krachten die op zoek zijn naar etherische 

expressie en die uitgaan van de zielsniveaus, via de mind, en die daarmee het 
niet-bestaande astrale veld overslaan en dus vrij van glamour leven. 

3. Het bevrijden van de zielen van mensen van de omringende glamour en hen 
daardoor in staat stellen om werkelijke vrijheid te bereiken. 

 
Deze groep heeft een van de moeilijkste taken: het zien van de werkelijkheid zoals 
die is en anderen hierin onderwijzen. Dit betekent heenkijken door de illusie van de 
alles doordringende glamour, die zeer reëel lijkt voor de mensheid in zijn huidige 
staat van bewustzijn. (EOH, blz. 39-41)* 
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3. MAGNETISCHE GENEZERS 
 
De taak van deze groep is de energieën van het leven doorgeven. Deze energieën 
zijn afkomstig van het zielsniveau en dienen via de mind te worden doorgegeven met 
uitsluiting van de emoties uit het astrale veld. De genezers dienen deze energieën in 
het fysieke bewustzijn te brengen en, op het fysieke niveau, hun magnetische werk 
te doen. Deze helende taak kan worden gespecificeerd in de volgende drie taken: 
 

1. Psychologische genezing: het binnenbrengen van helende goddelijke energie 
met behulp van de ziel. 

2. Paranormale genezing: het bevrijden van de lagere paranormalen van de 
illusie van glamour door de astrale wereld uit te sluiten, zodat de ziel of de 
psyche (de ziel is de werkelijke psyche!) met volle kracht kan functioneren. 

3. Fysieke genezing: het benutten van de helende energie met een volledig 
wakker bewustzijn op het fysieke niveau als gevolg van innerlijke 
psychologische en psychische aanpassingen. (EOH, blz. 42, 46)* 

 
 
4. OPVOEDERS/OPLEIDERS VAN HET NIEUWE TIJDPERK 
 
De taak van deze vierde groep is het binnenbrengen van het nieuwe type onderwijs. 
De leden richten zich op het bouwen van de Antahkarana en het gebruik van de mind 
in meditatie. Ze verbinden de drie punten van mentale focus: de hogere mind, de ziel 
en de lagere mind. Op deze manier kan een groepsantahkarana worden gebouwd 
tussen de vierde menselijke koninkrijk en de vijfde koninkrijk van de zielen. 
(Discipleship in the New Age I, DINA, I, blz. 37-38)* 
 
Deze educatieve taak kan worden opgesplitst in de volgende drie doelgroepen: 
 

1. Het opleiden van de meest beschaafde mensen, of de geavanceerde denkers. 
 

Dit is de culturele groep van mensen die bestaat uit twee soorten individuen die 
zich langer op het evolutiepad bevinden dan de grote meerderheid van de 
mensheid: 

 
a. De zielen die, toen ze nog dierlijke mensen waren, werden geïnjecteerd met 

de mind in het Lemurische tijdperk (en zodoende geïndividualiseerde 
menselijke zielen werden), en die zich al over een lange tijd geëvolueerd 
hebben gedurende vele incarnaties. 

b. De zielen die naar de aarde kwam in de tijd van Atlantis en elders 
geïndividualiseerd zijn. 

 
Deze groep van geavanceerde denkers dient te worden opgeleid in toegepaste 
kennis, uitgedrukte wijsheid en occult begrip. Ze vormt de kern van het 
Koninkrijk van God, wat het volgende en vijfde koninkrijk is waar de mensheid 
(het vierde koninkrijk) naartoe evolueert. 

 
2. Het opleiden van de middenklasse. 

 
Deze groep vertegenwoordigt de huidige beschaving, het zogenaamde publiek, 
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of de massa van gewone intelligente mensen, opgeleid volgens de huidige 
massaonderwijssystemen. Ze zijn nog niet hoogbeschaafd, zoals de eerste 
groep, vanwege een kortere evolutiegeschiedenis. Ze zijn in staat om na te 
denken, maar hun denken wordt nog sterk beïnvloed door emoties. 

 
Deze groep moet worden opgeleid in het stimuleren van de instroom van het 
licht van wijsheid, zodat hun leden een overbruggende groep tussen de eerste 
en de derde groep kunnen worden. Op die manier kunnen ze de kneders van 
de publieke opinie worden en de nieuwe standaard van waarden neerzetten 
voor de derde groep: de minst ontwikkelde leden van de mensheid. 

 
3. Het opleiden van de minst ontwikkelden. 

 
DK stelt dat dit nog steeds een grote groep is, die hij de "ongeletterde massa's 
en nog steeds wilde rassen" noemt (EOH, blz. 49). Dit is een langzaam 
evoluerende groep vanwege een nog kortere evolutiegeschiedenis dan de 
tweede groep. Haar leden zijn zichzelf nog maar onlangs aan het afscheiden 
van de dierlijke staat en beginnen enig licht van kennis te vergaren. 

 
Dit is een groot contrast met de eerste groep, die het stadium van het 
overstijgen van de mensheid in het vijfde bovenmenselijke koninkrijk nadert. 
Het grote verschil tussen deze twee groepen moet overbrugd worden en dit 
heeft de aandacht van de Hiërarchie. Hiervoor dienen de onderwijssystemen en 
processen te worden aangepast. (EOH, blz. 48-49)* 

 
 
5. POLITIEKE ORGANISATOREN 
 
Dit is de groep die politieke diensten levert, de verreweg moeilijkste taak van alle 
zaadgroepen. Dit komt door twee feiten: 
 

a. Het lage niveau van ontwikkeling en onderwijs van de meerderheid van de 
mensheid. 

b. Het lage aantal van echte eerste straal mensen op onze planeet, wiens werk 
vaak destructief is vanwege het lage ontwikkelingsniveau van de grote massa. 
Hierdoor worden de ideeën van de politieke organisatoren vaak niet herkend en 
opgenomen door de massa. Deze leidt vaak tot verkeerde en krachtige reacties 
van de politieke organisatoren. (EOH, blz. 51)* 

 
Deze groep werkt in de wereld van het menselijke bestuur en houdt zich bezig met 
de problemen van de beschaving. Haar belangrijkste doel is het creëren van begrip 
tussen volkeren. In feite zijn haar leden communicatiekanalen tussen de wil van God 
en de mensheid. Dit is een nobele taak. Dit werk is grotendeels eerste straal werk. 
(DINA I, blz. 38)* 
 
Hun taak kan worden opgesplitst in de volgende drie delen: 
 

1. Staatsmanschap: diegenen die de overheid controleren en de naties leiden, de 
zogenaamde politici. Er zijn vier soorten besturing: 
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a. Besturing door een erkende Spirituele Hiërarchie: dit is er nog niet, maar 
ligt voor onbepaalde tijd in de toekomst. 

b. Besturing door een oligarchie van verlichte geesten: gekozen door de 
denkers van de massa en besturend door middel van onderwijs, juist 
inzicht, analyse, discussie en experiment. Dus, niet met geweld! Dit is ook 
nog niet duidelijk aanwezig, maar ligt eveneens in de toekomst. 

c. Besturing door echte democratie, met de nadruk op het woord echt. Ook dit 
is er nog niet. De huidige democratie is een vermomming van de dictatuur 
door politici en financiële krachten. Dit wordt erkend door een groeiende 
groep denkende mensen. Echte democratie zal evolueren in de nabije 
toekomst door juiste opleiding en een gestage training van mensen in het 
erkennen van hogere waarden, een correctere perceptie, een hoger 
idealisme, en de geest van synthese en van coöperatieve eenheid. Dit zal 
mensen wakker maken, en als gevolg daarvan zal het politieke veld worden 
gezuiverd en zullen het onderwijssysteem, het juridische systeem en de 
overheid met elkaar worden verbonden. 

d. Besturing door dictatuur: dit is in feite de huidige hoedanigheid van de 
overheid, en kan worden onderverdeeld in drie delen: besturing door 
monarchie; besturing door de politieke leiders van alle democratische 
landen; of besturing door dictators. Een duidelijke afbakening tussen deze 
onderdelen is te maken tussen militair dictatorschap en democratisch 
bestuur. Maar het huidige democratische bestuur is in feite een vermomde 
dictatuur, zoals is opgemerkt in punt c. 

 
2.  Wetgevers en wetshandhavers: dit betreft het gerechtelijk apparaat, het leger 

en de politie. 
 

3.  Opvoeders/opleiders: hun taak is het verhogen van de standaard van het grote 
 publiek tot een hogere staat van politiek begrip en bewustzijn. 
(EOH, blz. 51-54)* 

 
 
6. WERKERS OP HET GEBIED VAN RELIGIE 
 
Het werk van deze zaadgroep is het formuleren van het universele platform voor de 
nieuwe wereldreligie. Het is een kanaal voor de activiteit van de tweede straal van 
liefde-wijsheid, die van de Wereldleraar, op dit moment de Christus. (DINA I, p.38)* 
 
De volgende drie taken van deze groep vormen het platform van de nieuwe 
wereldreligie: 
 

1. Transcendentale Mystiek 
 

Dit is: 
• De demonstratie van het feit van de geest van God, zowel transcendent 

(overstijgend) als immanent (innerlijk), en haar relatie tot de mens. 
• De indicatie van de toenadering tussen de mens en God via de ziel. 

 
2. Transcendentaal Occultisme 
 



 6 

Dit is de demonstratie van: 
• Het feit van de goddelijke kwaliteiten van de Krachten in de natuur en in de 

mens. 
• De methode van het gebruik van de Krachten voor goddelijke doeleinden 

door de mens. 
 
3. Transcendentale Religie 
 

Dit is de demonstratie van: 
• Het feit dat de mensheid als geheel een complete uitdrukking van 

Goddelijkheid is. 
• Het aanverwante feit van de goddelijke natuur en het werk van de planetaire 

Hiërarchie. 
• De wijze van toenadering tussen deze twee groepen (Goddelijkheid en 

Mensheid), in groepsvorm. (EOH, blz. 55)* 
 
DK noemt dit een nuttige opsomming van de drie transcendentale types in religie die 
niet altijd genoemd wordt. 
 
 
7. WETENSCHAPPELIJKE WAARNEMERS 
 
Deze groep zal een beter begrip brengen van de missie die in materie of substantie 
inherent aanwezig is. Dit betekent dat de wetenschappelijke waarnemers door 
middel van onderzoek van materie of substantie uiteindelijk een beter begrip zullen 
brengen van de verlichte missie van het zielsaspect die in de materie aanwezig is, en 
die deze tot leven brengt en in leven houdt. 
 
Op deze manier zijn religie en wetenschap veel sterker met elkaar verbonden dan de 
meeste mensen denken! Religie houdt zich bezig met het ontwaken van de ziel in de 
mens of vorm, terwijl de wetenschap zich bezighoudt met de uiterlijke vorm zoals die 
zijn eigen leven leeft, maar die langzaam ondergeschikt raakt aan deze zielenmissie 
en aan de impressie van de ziel. (EOH, blz. 57)* 
 
Hun taak kan worden opgesplitst in de volgende drie taken: 
 

1. Het formuleren van nieuwe hypothesen voor de volgende onmiddellijke 
stappen op elk wetenschappelijk gebied. 

2. Het uiteenzetten van de aard van de inkomende krachten die de cultuur van 
de tijd zullen bepalen en motiveren. 

3. Het formuleren van die vormen van dienstverlening op het fysieke vlak die het 
Plan zal voortbrengen. 

 
DK stelt dat deze groep niet kan worden gevormd totdat een bepaalde 
wetenschappelijke ontdekking is gedaan waarmee het feit van de ziel kan worden 
erkend als een creatieve factor. Hij verklaarde dat een dergelijke ontdekking rond 
1975 zou plaatsvinden. (EOH, p.58)* 
 
Het lijkt erop dat deze bewering niet op tijd is uitgekomen. Tot nu toe heeft de 
wetenschap de ziel nog niet ontdekt of geaccepteerd als een bestaand feit. Deze 
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profetie werd en wordt volgens mij belemmerd door de materialistische wetenschap 
[en de materialistische manier van leven], en de vroegtijdige ontdekking en het 
verkeerde gebruik van atoomenergie voor massavernietiging. Dit laatste geeft de 
onvolwassenheid en onverantwoordelijkheid van het menselijke ego aan. De 
Hiërarchie heeft daardoor een rem gezet op de wetenschappelijke vooruitgang die 
ons naar de ontsluiering van de ziel als voortbrenger (en dus ook potentiële 
vernietiger!) van alle vormen moet leiden. Dit is vooralsnog te gevaarlijke kennis voor 
de onverantwoordelijke mensheid. Maar, aannemende dat onze volwassenheid 
groeit, lijkt het gebied van de kwantumfysica veelbelovend in het overbruggen van de 
kloof tussen fysica en metafysica. 
 
Uiteindelijk zal de groep van Wetenschappelijke Waarnemers de weg vrijmaken van 
de intellectuele beperkingen die de menselijke toenadering van de bovenmenselijke 
wereld altijd hebben geblokkeerd. De relatie tussen het subhumane en het 
menselijke zal een gebied van serieus wetenschappelijk onderzoek worden en het 
bestaan van een dergelijke relatie zal worden bewezen. 
 
 
8. PSYCHOLOGEN 
 
Het gebied van de psychologische service zal het werk van de NGWD uit het domein 
van het strikt menselijke tillen. Bredere vraagstukken naast de menselijke zullen 
worden onthuld. 
 
Deze groep zal dit doen door te werken aan de volgende drie taken: 
 

1. Het verbinden van het menselijke koninkrijk aan de lagere rijken in de natuur. 
Dit zal de plaats van de vierde menselijke koninkrijk openbaren als de 
intermediair tussen de drie lagere (minerale, plantaardige en dierlijke) en de 
drie hogere (bovenmenselijke en goddelijke) koninkrijken. 

 
2. Het openbaren van het feit van de Ziel in de drie subhumane koninkrijken en in 

het menselijke koninkrijk. 
 
• In de subhumane koninkrijken zullen de planten-  en dierenrijken worden 

benadrukt. Alle levensvormen in alle koninkrijken zijn bezield. Er bestaat 
geen materie zonder ziel of bewustzijn, zelfs niet in het minerale koninkrijk. 
Echter, het bewustzijn van de minerale vormen is zo ver van de mens 
verwijderd dat dit moeilijk onder woorden is te brengen. We zouden kunnen 
zeggen dat dit bewustzijn strikt passief is en alleen kan worden geactiveerd 
na de bevrijding van zijn, uit zichzelf onbeweeglijke, minerale vorm door 
krachten van buitenaf, zoals water, vuur of druk. 

• In het menselijke koninkrijk zullen de psychologen de ziel aan de 
persoonlijkheid verbinden, op basis van goedgekeurde technieken van de 
zeven stralen en de esoterische astrologie. 

 
3. Het onderwijzen van het Plan dat momenteel zijn uitwerking heeft in de vijf 

koninkrijken. Dit onderwijs zal worden gebaseerd op informatie uit "De Geheime 
Leer" van Madame Blavatsky en "Een verhandeling over Kosmisch Vuur" van 
Alice Bailey. (EOH, blz. 58-59 en DINA I, blz. 38)* 
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9. FINANCIERS EN ECONOMEN 
 
Het project van deze groep is die van de financiële dienstverlening en is een van de 
meest praktische en interessantste in het licht van de huidige situatie in de wereld. 
Hun werk gaat om een juist inzicht en spirituele waardering van geld als een vorm 
van energie. 
 
Dit werk kan worden onderverdeeld in de volgende drie taken: 
 

1. Ernaar streven om de aard van prana of vitale etherische energie te begrijpen. 
Geld is een vorm van energie die kan worden gegenereerd door activiteit en 
die, vice versa, activiteit en ritme genereert. 

2. Het bestuderen van de processen waarmee geld gestaag wordt afgebogen 
van persoonlijke toepassingen, zowel in goede als in kwade zin. 

3. Het bestuderen van de Wet van Vraag en Aanbod. Hierdoor kan geld 
beschikbaar worden gemaakt voor het delen van het goddelijke doel en voor 
inzetten van spiritueel of esoterisch werk ten bate van allen. Dit wordt het werk 
van goede wil (goodwill) genoemd. (EOH, blz. 59-61, DINA I, blz. 39-40)* 

 
 
10. DE CREATIEVE WERKERS 
 
Deze tiende groep heeft de taak om de andere negen groepen met elkaar te 
verbinden zodat ze het Plan in de fysieke wereld kunnen manifesteren, wat leidt tot 
de externalisering, ofwel het naar buiten brengen van de Hiërarchie. Deze 
synthetiserende tiende groep is samengesteld uit de drie belangrijkste leden van de 
andere negen groepen. Daarom zal deze groep zevenentwintig leden hebben die 
communicators zijn tussen het derde aspect van het Goddelijke, het Creatieve 
aspect, en het eerste aspect, het Leven. 
 
 
CONCLUSIE 
 
Er bestaat achter de schermen een groep van Meesters die de Hiërarchie wordt 
genoemd en die eraan werkt om de mensheid uit de chaos te brengen.  
 
Om deze Hiërarchie te externaliseren en om hen te helpen met hun werk, is er een 
groeiende groep discipelen en ingewijden die de Nieuwe Groep van Wereld Dienaren 
(NGWD) wordt genoemd.  
 
Deze groep kent tien zaadgroepen die momenteel vooral werken op de innerlijke 
niveaus, maar die zich in de nabije toekomst in de fysieke wereld zullen gaan 
manifesteren met de komst van het Aquariustijdperk. Het werk van deze tien 
zaadgroepen vindt zijn toepassing op alle mogelijke gebieden van service in de 
wereld.  
 
Alle discipelen zullen op een gegeven moment het werk van de eerste drie 
zaadgroepen - de Telepathische Communicators, de Getrainde Waarnemers en de 
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Magnetische Genezers – moeten beheersen. De andere zaadgroepen zijn meer 
verwant aan de straaltypes. De discipelen en ingewijden hebben voor zichzelf uit te 
vinden en te bepalen tot welke groep ze zich aangetrokken voelen om hun diensten 
te leveren.  
 
Dit artikel tracht een duidelijk overzicht van de taken van het zaadgroepen te geven 
om een beslissing hierover gemakkelijker te maken. 
 
Eric Huysmans 
1 maart 2015 
 
 
OPMERKINGEN 
 
* De tekst is afgeleid uit de Engelstalige versie van de genoemde bron, maar is geen 
letterlijk citaat. 
 
** Zie voor een nadere uitleg van het begrip ‘Glamour’ of begoocheling mijn artikel 
‘Verdamping van de Glamour van het Materialisme’. 
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