DE NIEUWE PSYCHOLOGIE
HOEDANIGHEDEN EN EIGENSCHAPPEN VAN DE ZEVEN STRALEN

DE ZEVEN STRALEN
• De zeven stralen zijn het totaal van het goddelijk Bewustzijn, van het universele Denkvermogen.
• Zij kunnen beschouwd worden als zeven intelligente Wezens, waardoor het Plan zich uitwerkt.
• Ieder menselijk wezen wordt in openbaring gedreven door de stuwkracht van de een of andere straal
en wordt gekleurd door de hoedanigheid van die speciale straal.
• Kennis van de stralen, hun hoedanigheden en werkzaamheden is vanuit het standpunt van psychologie
van ingrijpend belang.
• De hoedanigheden worden niet verkregen ten gevolge van het disciplineren van de emotionele aard,
maar komen tevoorschijn als een natuurlijke, automatische reactie van de ziel.
• Twee hoedanigheden van de ziel - kalmte en blijheid - zijn aanwijzingen dat de ziel de persoonlijkheid,
de omstandigheden en alle omringende levenstoestanden in de drie werelden bestuurt of overheerst.

EERSTE STRAAL VAN WIL OF MACHT
Bijzondere Deugden
Kracht, moed, standvastigheid, waarheidsliefde voortkomend uit
volkomen onbevreesdheid, kracht om te regeren, het vermogen
grote vraagstukken met ruim begrip te bevatten en mensen aan
te pakken en maatregelen te nemen.

Ondeugden van de straal
Hoogmoed, eerzucht, koppigheid, hardheid, aanmatiging,
begeerte anderen te overheersen, halsstarrigheid,
boosaardigheid.

Deugden welke verworven moeten worden
Tederheid, nederigheid, medegevoel, verdraagzaamheid, geduld.

TWEEDE STRAAL VAN LIEFDE-WIJSHEID
Bijzondere Deugden
Kalmte, kracht, waarheidsliefde, trouw, intuïtie, geduld en
uithoudingsvermogen, heldere intelligentie en een onbewogen
gemoedstoestand.

Ondeugden van de straal
Teveel opgaan in studie, ongevoeligheid, onverschillig voor anderen,
minachting voor verstandelijke beperkingen in anderen.

Deugden welke verworven moeten worden
Liefde, mededogen, onzelfzuchtigheid, energie.

DERDE STRAAL VAN HET HOGERE DENKVERMOGEN
Bijzondere Deugden
Ruim inzicht in alle abstracte vraagstukken, oprechtheid in bedoelingen,
helder verstand, concentratievermogen voor filosofische studies, geduld,
voorzichtigheid, geen neiging zichzelf of anderen te kwellen over
kleinigheden.

Ondeugden van de straal
Intellectuele hoogmoed, koelheid, afzondering, onnauwkeurigheid in details,
verstrooidheid, koppigheid, zelfzucht, teveel kritiek op anderen.

Deugden welke verworven moeten worden
Medegevoel, verdraagzaamheid, toewijding, nauwkeurigheid, energie en
gezond verstand.

VIERDE STRAAL VAN HARMONIE DOOR CONFLICT
Bijzondere Deugden
Sterke aandoeningen, medegevoel, lichamelijke moed, edelmoedigheid,
toewijding, vlug van begrip en waarneming.

Ondeugden van de straal
Egoïsme, zwaartillend, onnauwkeurigheid, gebrek aan zedelijke moed,
traagheid, sterke hartstochten, buitensporigheid.

Deugden welke verworven moeten worden
Kalmte, vertrouwen, zelfbeheersing, zuiverheid, onzelfzuchtigheid,
nauwkeurigheid, verstandelijk en zedelijk overwicht.

VIJFDE STRAAL VAN HET LAGER DENKVERMOGEN
Bijzondere Deugden
Nauwkeurige uiteenzetting, scherp verstand, gezond verstand,
rechtvaardigheid (zonder genade), doorzettingsvermogen, oprechtheid,
onafhankelijkheid.

Ondeugden van de straal
Grove kritiek, bekrompenheid, aanmatiging, onverzoenlijke geaardheid,
gebrek aan medegevoel en eerbied, vooroordeel.

Deugden welke verworven moeten worden
Eerbied, toewijding, medegevoel, liefde, ruim denken.

ZESDE STRAAL VAN TOEWIJDING
Bijzondere Deugden
Toewijding, één puntig denken, liefde, tederheid, intuïtie,
verknochtheid, eerbied.

Ondeugden van de straal
Zelfzuchtige en jaloerse liefde, teveel op anderen steunen,
partijzucht, zelfmisleiding, sektarisme, bijgeloof, vooroordeel,
te snelle gevolgtrekking, felle gramschap.

Deugden welke verworven moeten worden
Kracht, zelfopoffering, reinheid, waarheidsliefde,
verdraagzaamheid, kalmte, evenwicht en gezond verstand.

ZEVENDE STRAAL VAN CEREMONIELE ORDE OF MAGIE
Bijzondere Deugden
Kracht, doorzettingsvermogen, moed, hoffelijkheid, uiterste zorg voor details,
zelfvertrouwen.

Ondeugden van de straal
Hangen aan uiterlijkheden, kwezelarij, hoogmoed, bekrompenheid,
oppervlakkig oordeel, te strak vasthouden aan eigen mening.

Deugden welke verworven moeten worden
Eenheidsbesef, ruim denken, verdraagzaamheid, nederigheid, zachtheid en
liefde.

SPECIFIEKE HOEDANIGHEID EN BIJDRAGE VAN DE STRAAL
OM HET MENSDOM TE ONDERRICHTEN
Straal I

Straal II

:

:

Straal III :

Hogere uitdrukking :

De wetenschap van staatsmanschap, van regeringsbeleid.

Lagere uitdrukking :

Moderne diplomatie en politiek.

Hogere uitdrukking :

Het proces van inwijding (door hiërarchie van adepten onderwezen).

Lagere uitdrukking :

Godsdienst.

Hogere uitdrukking :

Verkeersmiddelen of wederzijdse uitwisseling. Radio, telefoon,
telegraaf en het vermogen om te reizen.

Lagere uitdrukking :

Het gebruik en verspreiden van geld en goud.

SPECIFIEKE HOEDANIGHEID EN BIJDRAGE VAN DE STRAAL
OM HET MENSDOM TE ONDERRICHTEN
Straal IV :

Straal V

:

Straal VI :

Straal VII :

Hogere uitdrukking :

Het Maconnieke werk gebaseerd op de vorming van de hiërarchie
(verwant aan de tweede straal).

Lagere uitdrukking :

Architectonische bouw. Het ontwerpen van moderne steden.

Hogere uitdrukking :

De wetenschap van de ziel. Esoterische psychologie.

Lagere uitdrukking :

Moderne opvoedingssystemen en verstandelijke wetenschap.

Hogere uitdrukking :

Het Christendom en gewijzigde godsdiensten
(verwant aan de tweede straal).

Lagere uitdrukking :

Kerken en georganiseerde godsdiensten.

Hogere uitdrukking :

Alle vormen van Witte Magie.

Lagere uitdrukking :

Spiritistische “verschijnselen”.

VERDELING VAN DE MENSHEID IN DE ZEVEN HOOFDSTRALEN
1. Het machtstype

:

vervuld van wil en regerend vermogen

2. Het liefde-type

:

vervuld van liefde en samensmeltende macht

3. Het werkzame type

:

vervuld van handeling en besturende energie

4. Het artistieke type

:

vervuld van schoonheidsgevoel en scheppende aspiratie

5. Het wetenschappelijke type

:

vervuld van het denkbeeld van oorzaak en gevolg

6. Het toegewijde type

:

vervuld van idealisme

7. Het zaken-type

:

vervuld van organiserende macht

CENTRA VAN HET VITALE OF ETHERISCHE LICHAAM
– DE ONTVANGER EN UITDELER VAN ENERGIEËN 1. Eerste straal

:

Macht of Wil

:

Hoofdcentrum

2. Tweede straal

:

Liefde-Wijsheid

:

Hartcentrum

3. Derde straal

:

Actieve Intelligentie

:

Keelcentrum

4. Vierde straal

:

Harmonie door Conflict

:

Ajnacentrum

5. Vijfde straal

:

Concrete Kennis

:

Heiligbeencentrum

6. Zesde straal

:

Toewijding

:

Zonnevlechtcentrum

7. Zevende straal

:

Ceremoniële Orde

:

Stuitcentrum

DE GEÏNDIVIDUALISEERDE GEEST DRUKT ZICH UIT

DOOR MIDDEL VAN
DE VERSCHILLENDE STRAALSOORTEN
OP DE VOLGENDE WIJZE:

INDIVIDUALISERING (HET PROCES VAN VEREENZELVIGING MET DE VORM)

DE EERSTE STRAAL
•

Dynamische eenpuntigheid.

•

Afbrekende energie.

•

Zelfzuchtig besefte macht.

•

Liefdeloosheid.

•

Afzondering.

•

Een vurig verlangen naar macht en gezag.

•

Begeerte om te overheersen.

•

Uitgedrukte sterkte en koppigheid.

Leidend tot
•

Een dynamisch gebruik van energie ter bevordering van het Plan.

•

Gebruik maken van destructieve krachten ten einde de weg voor de Bouwers te effenen.

•

De wil tot macht ten einde samen te werken

•

Verwerkelijkte macht als het grootste wapen van liefde.

•

Een zich vereenzelvigen met het ritme van het Geheel.

•

Het eindigen van afzondering.

DE TWEEDE STRAAL
•

De macht tot opbouwen voor zelfzuchtige doeleinden.

•

Het vermogen het Geheel aan te voelen en terzijde te blijven.

•

Het aankweken van een scheidende geest.

•

Het verborgen licht.

•

Het verwezenlijken van zelfzuchtige begeerte.

•

Hevig verlangen naar materieel welzijn.

•

Zelfzucht en alle zielekrachten onderworpen aan dit doeleinde.

Leidend tot
•

Wijs opbouwen in verhouding tot het Plan.

•

Alomvattendheid.

•

Een vurig verlangen naar wijsheid en waarheid.

•

Gevoeligheid voor het Geheel.

•

Een zich afkeren van de grote ketterij van afgescheidenheid.

•

Ware verlichting.

•

De openbaring van het licht.

•

Een juist spreken door aangekweekte wijsheid.

DE DERDE STRAAL
•

Het hanteren van kracht door zelfzuchtige begeerte.

•

Het verstandig gebruiken van vermogen met verkeerde motieven.

•

Hevig materialistische en mentale werkzaamheid.

•

Het verwezenlijken van energie als een doel in zichzelf.

•

Vurig verlangen naar roem, schoonheid en materiële doelen.

•

Zich onderdompelen in illusie, begoocheling en maya.

Leidend tot
•

Het hanteren van energie ten einde schoonheid en waarheid te onthullen.

•

Het intelligent gebruik van krachten ter bevordering van het Plan.

•

Geordende, ritmische werkzaamheid in samenwerking met het Geheel.

•

Begeerte naar juiste openbaring van goddelijkheid en licht.

•

Gehechtheid aan juiste handeling.

•

De openbaring van glorie en goede wil.

DE VIERDE STRAAL
•

Verwarde strijd.

•

Het besef van datgene wat hoog is en datgene wat laag is.

•

De duisternis welke aan vormuitdrukking voorafgaat.

•

Het omsluieren van de intuïtie.

•

Het aanvoelen van disharmonie en het samenwerken met het deel en niet met het Geheel.

•

Vereenzelviging met de mensheid (de vierde Scheppende Hiërarchie).

•

Overdreven erkenning van datgene wat door praten wordt bewerkstelligd.

•

Abnormale gevoeligheid voor datgene wat het Niet-Zelf is.

•

Voortdurende punten van crisis.

Leidend tot
•

Eenheid en harmonie.

•

Het oproepen van de intuïtie.

•

Juist oordeel en zuivere rede.

•

Wijsheid die door middel van de Engel van Tegenwoordigheid werkt.

DE VIJFDE STRAAL
De energie van onwetendheid.

Kritiek.
Het vermogen tot rationaliseren en vernietigen.
Mentale afscheiding.
Begeerte naar kennis. Dit leidt tot stoffelijke werkzaamheid.
Gedetailleerde ontleding.

Hevig materialisme en tijdelijk het ontkennen van de Godheid.
Het versterken van het vermogen om zich af te zonderen.
De gevolgen van verkeerde nadruk.
Verwrongen opvattingen van de waarheid.
Mentale toewijding aan de vorm en vormwerkzaamheid.
Theologie.
Leidend tot
Een kennis van de werkelijkheid.
Het besef van de ziel en haar mogelijkheden.
Het vermogen de Engel van de Tegenwoordigheid te herkennen en er mee in aanraking te komen.

Gevoeligheid voor de Godheid, voor licht en voor wijsheid.
Geestelijke en mentale toewijding.
Het vermogen inwijding te ondergaan. (Dit is een punt van waarlijk belang).

DE VIJFDE STRAAL
•

De energie van onwetendheid.

•

Kritiek.

•

Het vermogen tot rationaliseren en vernietigen.

•

Mentale afscheiding.

•

Begeerte naar kennis. Dit leidt tot stoffelijke werkzaamheid.

•

Gedetailleerde ontleding.

•

Hevig materialisme en tijdelijk het ontkennen van de Godheid.

•

Het versterken van het vermogen om zich af te zonderen.

•

De gevolgen van verkeerde nadruk.

•

Verwrongen opvattingen van de waarheid.

•

Mentale toewijding aan de vorm en vormwerkzaamheid.

•

Theologie.

Leidend tot
•

Een kennis van de werkelijkheid.

•

Het besef van de ziel en haar mogelijkheden.

•

Het vermogen de Engel van de Tegenwoordigheid te herkennen en er mee in aanraking te komen.

•

Gevoeligheid voor de Godheid, voor licht en voor wijsheid.

•

Geestelijke en mentale toewijding.

•

Het vermogen inwijding te ondergaan. (Dit is een punt van waarlijk belang).

DE ZESDE STRAAL
•

Heftigheid. Fanatisme. Eigenzinnige verkleefdheid aan een ideaal.

•

Kortzichtige verblinding.

•

Militarisme en een neiging moeilijkheden te veroorzaken bij anderen en bij groepen.

•

Het vermogen slechts zijn eigen standpunt te zien.

•

Geen vertrouwen in de motieven van mensen.

•

Snelle reactie op begoocheling en illusie.

•

Emotionele toewijding en verward idealisme.

•

Trillende activiteit tussen paren van tegenstelling.

•

Intens vermogen persoonlijk te zijn en de nadruk te leggen op persoonlijkheden.

Leidend tot
•

Gericht, omvattend idealisme.

•

Standvastig waarnemen door middel van bewustzijnsverruiming.

•

Reactie op, en waardering voor, het gezichtspunt van anderen.

•

Bereid het werk van anderen langs hun eigen gekozen lijnen te zien voortgaan.

•

Het kiezen van de middenweg.

•

Vrede en geen oorlog. Het welzijn van het Geheel en niet van het deel.

DE ZEVENDE STRAAL
•

Zwarte magie of het gebruik maken van magische vermogens voor zelfzuchtige doeleinden.

•

Het vermogen “de kat uit de boom te kijken” totdat zelfzuchtige waarden opdoemen.

•

Wanorde en chaos door een verkeerd begrijpen van het Plan.

•

Het verkeerde gebruik van het gesproken woord om gekozen doeleinden tot stand te brengen.

•

Onwaarheid.

•

Seksuele magie. De zelfzuchtige perversie van zielevermogens.

Leidend tot
•

Witte magie. Het gebruik van zielevermogens voor geestelijke doelen.

•

De vereenzelviging van zichzelf met de werkelijkheid.

•

Juiste orde door middel van juiste magie.

•

Het vermogen samen te werken met het Geheel.

•

Het begrijpen van het Plan.

•

De openbaring van goddelijkheid.

DE HOEDANIGHEDEN VAN DE ZEVEN STRALEN EN HET PLAN VOOR DE MENSHEID
DE ZEVEN STRAALSOORTEN ZULLEN OP DE VOLGENDE MANIER WERKEN:
Straal I

:

Dienaren op deze straal (indien zij getrainde discipelen zijn) werken door het opleggen
van de Wil van God op de denkvermogens van mensen. Dit doen zij door de machtige
invloed van denkbeelden en de druk van de besturende beginselen welke door de
mensheid moeten worden verwerkt.

Straal II

:

Dienaren op deze straal denken na, mediteren en verwerken de nieuwe denkbeelden,
die met het Plan in verbinding staan. Door de macht van hun aantrekkende liefde
verzamelen zij diegenen bijeen die op dat punt in hun evolutie staan waar zij op de
maatstaf en op het ritme van dat Plan kunnen reageren. Zij kunnen diegenen kiezen en
trainen die het denkbeeld verder in de massa van de mensheid kunnen “uitdragen”.

Straal III :

De dienaren op deze straal hebben thans een speciale functie tot het stimuleren, het
verscherpen en het bezielen van het intellect van mensen. Zij werken door de te
behandelen denkbeelden zo te vormen dat zij gemakkelijker worden begrepen door
de vele intelligente mannen en vrouwen die nu in de wereld kunnen worden
aangetroffen en van wie de intuïtie tot nog toe niet is ontwaakt.

Straal IV :

Deze straal is in deze tijd niet in incarnatie, waardoor weinig ego’s van de vierde straal
beschikbaar zijn voor werelddienst. Er zijn echter vele vierdestraals persoonlijkheden. De
voornaamste taak van de vierdestraals aspirant is de nieuwe denkbeelden in harmonie te
brengen met de oude. Het zijn diegenen die een “rechtvaardig compromis” tot stand brengen
en het nieuwe en het oude pasklaar maken zodat het ware patroon bewaard blijft.

Straal V

De dienaren op deze straal onderzoeken de vorm teneinde zijn verborgen denkbeeld, zijn
verklarende kracht te vinden en zij werken daarom met denkbeelden om te bewijzen of deze
waar of verkeerd zijn. Zij leiden de mensen tot de wereld van bedoeling en hun ontdekkingen
zullen tenslotte het tegenwoordige tijdperk van werkeloosheid tot een einde brengen. Hun
uitvindingen, hun verbeteringen, gevoegd bij het gestadig groeiend denkbeeld van onderlinge
afhankelijkheid (welke de grootste boodschap is van de Nieuwe Groep van Werelddienaren)
zullen tenslotte de menselijke toestanden verbeteren, zodat een periode van vrede en vrije tijd
kan intreden.

:

Straal VI :

De uitoefende kracht van de activiteit van deze straal moest de mensheid trainen in
de kunst idealen te herkennen welke de blauwdrukken van denkbeelden zijn. Het
voornaamste werk van discipelen op deze straal is voordeel te trekken uit de ontwikkelde
neiging van de mensheid om denkbeelden te herkennen en de werelddenkers te trainen zo
vurig te verlangen naar het goede, het ware en het schone, dat het denkbeeld gestalte kon
aannemen in de een of andere vorm op aarde.

Straal VII :

Deze straal zorgt in deze tijd voor een actieve en noodzakelijke groepering van discipelen die
verlangend zijn het Plan te dienen. Hun arbeid ligt vanzelfsprekend op het stoffelijk gebied.
Zij kunnen het opgeroepen ideaal organiseren, hetgeen zoveel van het denkbeeld van God
zal omvatten als de periode en de mensheid kan opnemen en in de vorm kan voortbrengen
op aarde. De zevendestraals discipel moet die Woorden van Macht spreken welke een
groepswoord vormen en de groepsaspiratie omvatten in een georganiseerde beweging
(organisme), welke zoals men zal opmerken, totaal verschilt van een organisatie.

INFO@DENKVENSTER.NL

