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In mei 1997 kwam in Zuid-Nederland een tiental bevriende psychotherapeuten
bijeen om van gedachten te wisselen over ‘het astrale’. Het studieweekend werd
gekruid met een ongewoon experiment: een channel* (dat niet aan de
besprekingen had deelgenomen) was uitgenodigd om zich in het bijzijn van alle
aanwezigen af te stemmen op haar bron, teneinde een boodschap door te geven
over ‘het astrale’. De verstrekte informatie bleek dermate boeiend en ongewoon
dat ze wellicht ook een ruimer publiek kan interesseren; vandaar de weergave
ervan in dit artikel. Of channeling ‘echt’ bestaat (zie Bres, editie 177) is bij deze
van ondergeschikt belang. Inhoudelijk ongewijzigd en onverkort krijgt u de tekst
over de astrale wereld zoals deze werd uitgesproken op 10 mei 1997.
De tussenkopjes zijn van de Bres-redachtie.

Wees welkom. Met betrekking tot het onderwerp dat u momenteel beroert zijn
nu verschillende niveaus waarop informatie meegedeeld kan worden.
Een zeer klein deel is u al bekend om dat het astrale ingedeeld is in
trillingsniveaus die naar gelang de trillingssnelheid een subtiele grens aangeven.

Het grofstoffelijke en astrale niveau.
U weet dat het grofstoffelijke niveau door het astrale volledig omvat is. Zelfs in
het astrale niveau noemen wij de lagere, dicht bij de grofstoffelijke aansluitende
trillingsvelden zeer materieel. Dit is het niveau waarop de emoties en de lagermentale uitgezonden trillingen samengebracht worden. Deze niveaus zijn zeer
ondoordringbaar, hoewel het door u als mens reeds als zeer subtiel ervaren
wordt. Dit zijn de astrale niveaus die u zeer bekend zijn, waarin u de meeste tijd
doorbrengt als u in het dagelijks leven communiceert, en zelfs een groot deel
van de nacht, waarbij u tracht de dagelijks gebeurtenissen te verwerken. Deze
*Noot van de redactie: Een ‘channel’ of medium is iemand die informatie doorgeeft
afkomstig van niet-belichaamde bewustzijnsvormen

grofstoffelijke niveaus zijn voor de gidsenwereld reeds zeer ondoordringbaar en
bovendien onaangenaam vanwege de grote chaotische stroming welke zich hier
voordoet.
U zult zich kunnen indenken dat de opeenvolging van emoties die u ervaart op
één dag - een hele beweging van trillingssnelheid en herkenning met andere
emoties van andere mensen - een chaotische weerslag op dit niveau heeft.
Hoe fijner de uitstraling, hoe lichter het trillingsgebied wordt. Daardoor zal,
wanneer u het hoger-mentale niveau bereikt, een aangenamer sfeer in het astrale
gebied op uw weg komen. Ondanks de zeer grote chaotische resonanties die zich
ook hier afspelen, is dit een gebied dat al meer bevolkt wordt door helpers,
mensen die geen lichaam bezitten en die aldus een beschermende of
stimulerende rol spelen in uw leven. Dit gebied is toch nog zeer chaotisch door
de wirwar van opeenvolgende gedachten.

Hogere mentale krachten
Wanneer we dit gebied overstijgen, dan komt het nieuwe niveau van hogere
mentale krachten naar voren. Dit is het niveau waarop de creativiteit een zeer
sterke kracht ontwikkelt met grote gevolgen. Hier worden krachten bewust
gestuurd en wanneer een mens zich concentreert, is het mogelijk om dit niveau
te bereiken en op deze manier inspiratie te krijgen, zowel om het eigen leven
meer vorm te geven vanuit het zielsaspect, als om de eigen creativiteit in
abstracte gedachtenvormen tot uitdrukking te brengen en een nieuw ideeëngoed
tot zijn beschikking te krijgen.
Dit niveau werkt zeer creatief in het teweegbrengen van aantrekking, anders
gezegd: wanneer u vanuit dit niveau een bepaalde gedachte lanceert - gevoed
door wilskracht - deze gedachte zeer veel gevolgen kan hebben voor het doel
waarop zij gericht is.
Dit is het eerste niveau waarmee het voor de mens interessant wordt contact te
hebben, zowel over de eigen richtinggeving, als over het ontvangen van
inspiratie. Hier worden vanuit hogere niveaus bepaalde gedachtenclusters
geactiveerd, in de hoop dat mensen deze zullen opvangen. Gedachten van
wederopbouw en van healing, genezing, die zeer sterk noodzakelijk zijn voor de
lagere astrale niveaus.

De sferen
Wanneer ook dit niveau overstegen wordt, dan komen ‘de sferen’ naar voren. In
de sferen is multidimensionaliteit een realiteit. Daarmee wordt bedoeld dat de
tijdsfactor, die bepalend is in de grofstoffelijke structuur, overstegen kan
worden, waardoor meer oorzakelijke principes naar voren kunnen komen.

De eerste sfeer is te omschrijven als een intuïtieve zon, een zone waarin zeer
veel informatie beschikbaar is over het levenspad dat u kunt bewandelen vanuit
het gezichtspunt van de ziel, en over de evolutie en de realiteit die ten grondslag
liggen aan de bedoeling van grofstoffelijke levens.
Wanneer deze sfeer in een zeer lucide moment bereikt wordt, kan dit de illusie
geven dat u God ontmoet hebt, omdat hier de kracht van de lichtsterkte zeer
bevrijdend werkt op bepaalde begrenzingen in de verschillende lagere gebieden.
Vandaar de naam sfeer. U komt in een andere wereld terecht, waarin de logica te
beperkt is om de ervaring te beschrijven die u ruimtelijk, in de multidimensionaliteit, kunt ervaren. Woorden schieten tekort om deze ervaring weer te
geven.
Dit is echter pas de eerste sfeer, waarin de evolutie van de ziel duidelijk
zichtbaar wordt en waarin een ontmoeting met de oorspronkelijke eenheidssfeer
kan plaatsvinden. Hierin opent zich de deur naar de supramentale krachten,
krachten die de aarde voeden in creativiteit, die u dan ervaart als stralen van
licht. Dit licht verschaft communicatie door de materie heen tot in de kern van
de aarde. Dit licht werd al duizenden jaren lang door de mensen afgeschermd
vanwege zijn subtiliteit en zijn vermogens tot confrontatie. Dit moet men niet
verwarren met beoordeeld worden; het is eerder een effect van spiegeling.
Wanneer u contact krijgt in deze sfeer, wordt u als het ware volkomen
doorgelicht, waarbij u zichzelf ontmoet in de naaktheid van uw oorspronkelijke
krachten en waarbij u uw beperkingen ziet en het pantser dat u zichzelf in de
loop van de tijd aangemeten heeft en waartegen u vecht om in het licht te
kunnen terugkeren. Dit heeft een krachtige confrontatie in het hart met uw eigen
Zijn tot gevolg, evenals met uw schaduw. Daarom is dit een sfeer die slechts
zeer sporadisch door zeer verlichte wezens bezocht kan worden. Wij bedoelen
dan: menselijke wezens.

Evolutie door de ringen heen
Wanneer dit gebeurd is, betekent dit een totale transformatie van de
grofstoffelijke materie, waarbij een tussenstap door de lagere astrale sferen heen
noodzakelijk wordt. Wij bedoelen een tussenstap van reiniging, van
zelfconfrontatie en van het stil maken van het lager-mentale lawaai. Want dit
zijn de obstakels die u verhinderen contact te krijgen.
Vanuit deze eerste sfeer is een steeds verdergaande evolutie mogelijk, waarbij
door de verschillende ringen heen geëvolueerd wordt naar een steeds grotere
bundeling van krachten en beheersing van de eigen capaciteiten en vermogens.
Vanaf de eerste sfeer is het groepsbewustzijn duidelijk aanwezig, waarbij u
gestimuleerd wordt vanuit een eenheid, vanuit een gedragen worden door de
lichtenergie, in stimulans van het eigen wezen, van de eigen individualiteit, naar

multidimensionaliteit. Dit betekent dat u in alle sferen tegelijkertijd genezend
werk verricht.
De weg die u dan individueel hebt afgelegd, worstelend, door de eigen
bepantsering heen, heeft dan pas zin, is richtinggevend, waarbij u beseft wat uw
doel is door dit menselijke lichaam heen. Een groter doel, waarbij de
verbindingen duidelijk worden, zowel met andere mensen, als met uw idee van
het scheppingsproces. Wanneer u dan evolueert, gaat u door verschillende
tunnels, waarbij elke ring een bepaalde kleur, een bepaald vermogen
vertegenwoordigt. Wat er gebeurt als deze deuren voor u opengaan, is niet meer
in woorden te vatten. U krijgt ervaringen, ervaringen in het Zijn. U kunt als
mens echter verscheidene van deze ervaringen meemaken, evenals met uw
concentratievermogen, dat als een sleutel op de deur functioneert om te kunnen
binnentreden, al was het maar enkele seconden, in het licht.
Tot zover betrof het de persoonlijke relatie met de astrale structuur.

De evolutie van de aarde
Wanneer we dit globaal plaatsen in het wereldbeeld, in de evolutie van de aarde,
dan is duidelijk dat er momenteel bewust grote scheuren in de lagere astrale
sferen gecreëerd zijn om het supramentale licht opnieuw tot de aarde te laten
doordringen, zodat nu elk mens, elk levend wezen, elk evolutieschema dat met
de aarde verbonden is, gestimuleerd wordt om contact te hervinden met de
oorzakelijke natuur, de oorsprong der dingen. Dit alles is noodzakelijk met het
oog op een nieuwe integratie, die onvermijdelijk is. Daarbij dient de mens te
evolueren vanuit het derde chakraniveau, ter hoogte van de solar plexus, naar
een zwaartepunt in het hart. Zo kan hij opnieuw voeling krijgen met de diepere
zin, met de oorzakelijke betekenis van elk levend wezen.
Op dit moment wordt voornamelijk de schaduw geactiveerd, de onbewuste
destructieve krachten in de mens, om ze tot innerlijke confrontatie en
transformatie te brengen, met het doel opnieuw tot het gevoel van
verbondenheid te komen, eerst door de individuele krachtbundeling in relatie tot
de ziel, daarna in relatie van mens tot mens, en van mens tot elk natuurrijk.
De integratie van de ziel is een noodzaak om opnieuw tot harmonie te komen.
De aarde is nu bezig deze harmonie te creëren, door de tegenstrijdigheid en
ontlading heen, om vanuit crisis tot inzicht te komen.
Eerst werd de mens zelf gestimuleerd om dit alles op een zachtere wijze tot
stand te brengen. Aangezien deze wijze evenwel een te subtiele manier bleek om
tot inzicht te komen, werd uiteindelijk geopteerd om de aarde flink te
stimuleren.

Uw eigen evolutie
Dit is de huidige stand van zaken, waarin de astrale sfeer ernstig vervuild blijkt
en er dus een grote noodzaak aanwezig is om licht te creëren en rust in deze
sferen te laten weerkeren.
Wanneer u zich afvraagt wat uw bijdrage kan zijn, dan kunnen wij u enkel
stimuleren om uw eigen evolutie bewust op u te nemen. Het eenvoudig. Vraag
het licht van de zon om door uw lichaam te stromen en niet enkel door de
mentale lagen, maar tot in elke cel van uw fysieke lichaam. Het licht is
aanwezig, in elk van uw cellen, in sluimerende vorm. Wanneer u dit activeert,
creëert u in zichzelf ontladingen in de verschillende pantserzones. U activeert als
het ware de eigen zielskracht en hoe eenvoudig dit ook lijkt als bijdrage, dit is
het efficiëntst, omdat de supramentale krachten elk aards initiatief overstijgen en
vermenigvuldigen. Wij vragen enkel om u open te stellen voor deze lichtenergie.
Onderschat dit niet. Hoe eenvoudig dit ook lijkt, u ontketent in uzelf een storm
van tegenstrijdige energieën, die zich leven na leven als destructie in uzelf
opgeslagen hebben. Wanneer u het licht hierop laat schijnen, komt de lading
astrale emotionele kracht vrij en die zult u ervaren in uw fysieke lichaam en uw
zenuwstelsel als spannend en loodzwaar.
Wij vragen u dan: ga er doorheen, in liefde voor uw lichaam, in liefde voor uw
Zijn, in begrip voor de grofstoffelijke materiële evolutie, in de keten waarvan u
een schakel bent. Wanneer u daarin volhardt en uw wilskracht standvastig richt
op het ontvangen van het licht en het doorsturen hiervan, door uw wortels heen,
naar de aarde, dan volbrengt u uw stukje evolutie in relatie tot de aarde. En
vergeet niet: elke bewustwording brengt krachtexpansie met zich mee en geeft u
een grotere verantwoordelijkheid voor uzelf en uw medemens. Daarbij dient u
meer en meer dit licht te zijn en de verleiding te weerstaan mee te doen aan de
astrale spelletjes die de anderen dan nog spelen. Krachtmetingen zijn echter
logisch, en een gevolg van het peilen van uw vermogens in uzelf. Doch breng
hierin steeds opnieuw het licht van uw oorsprong, zodat u zich niet laat
verleiden om deze krachtmeting te laten escaleren naar overmacht, want dit zijn
de energieën die in het astrale vlak zeer sterk aanwezig zijn, juist vanwege het
niveau van macht en onmacht dat momenteel de menselijke soort bepaalt.
U bent hieraan allen onderhevig, door de keuze in een fysiek lichaam te leven.
Wanneer u zich hiervan meer en meer bewust wordt, draagt u bij aan het geheel,
integreert u automatisch de vermogens van uw ziel en komt u dichter bij de
scheppende krachten van het oorspronkelijke niveau.
Wij zullen deze informatie hierbij afsluiten… U dient te beseffen, dat over het
astrale zeer veel te vertellen is. Het is als een land zonder grenzen, waarin alle
mogelijke volkeren leven en zich alle mogelijke evoluties voltrekken.

