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Lezing over de Zeven Stralen 

 

Socrates zei : ‘Mens ken uzelve’. 

De esotericus zegt : ‘Mens ken uw stralen’.  

 

 
 

De tijdloze wijsheid vertelt ons dat in het nieuwe tijdperk onze klassieke 

psychologie vervangen zal worden door de esoterische psychologie. Dit is de 

psychologie van de ziel die ook de stralenleer genoemd wordt.  

 

Deze psychologie is gebaseerd op de kennis van Djwhal Khul en werd voor ons 

toegankelijk via de boeken van Alice Ann Bailey.  Djwhal Khul is een Meester 

van wijsheid die geïncarneerd geweest is in een Tibetaans lichaam. Alice Ann 

Bailey heeft deze kennis neergeschreven.  

 

Zij vertelt ons dat de esoterische psychologie een universele wetenschap is.  Dit 

betekent dat deze psychologie van toepassing is op alle levensvormen in het 

universum, zijnde alle sterrenstelsels met al hun zonnen of sterren, planeten en 

manen en alle natuurrijken op elke planeet. Zij verklaart het bestaan van al deze 

levensvormen vanuit de kennis van de zeven stralen. Daarom wordt deze 

psychologie ook de stralenpsychologie genoemd.  

 

Zij vertelt ons dat de zeven stralen zeven levens zijn die alle vormen scheppen.  

Zij zijn zeven scheppende krachten die het universum beïnvloeden en 

doordringen met energie en bewustzijn. Hun wisselwerking brengt alle vormen 

voort : melkwegstelsels, zonnestelsels, planeten, mensen, dieren, planten en 

mineralen. Hun energie beïnvloedt al deze vormen van bewustzijn : het 

kosmisch bewustzijn, het solair bewustzijn, het planetair bewustzijn, het 

menselijk bewustzijn en het atomair bewustzijn. Zij beïnvloeden door in al deze 

levensvormen de goddelijke hoedanigheden op te roepen waardoor al deze 
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vormen ontvankelijk worden voor die hogere of goddelijke energieën. Dit is het 

doel van evolutie.   

Zo formuleert de esoterische psychologie antwoorden voor iedereen die tracht te 

begrijpen waarom iets gebeurt. Haar toegevoegde waarde bestaat erin dat zij de 

werkelijkheid bekijkt vanuit de zeven stralen en ons via deze weg inzicht 

schenkt.  

 

Verdieping in deze kennis schenkt ons stapsgewijs het vermogen om de stralen 

magisch te hanteren. Zo gaan wij begrijpen waarom mensen op een bepaalde 

manier reageren of waarom bepaalde gebeurtenissen zich afspelen in het 

wereldgebeuren. Hoe meer wij ermee bezig zijn, hoe meer we onszelf en heel 

het wereldgebeuren kunnen doorzien en hoe meer wij de deugden van de stralen 

kunnen neerzetten op onze aarde.  Zo realiseren wij God op aarde.  
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