EERZUCHT

Eigenschappen van de Wil of Macht
Eerste Straal van WIL OF MACHT
Positieve eigenschappen:
Kracht, moed, standvastigheid, waarheidsliefde voortkomend uit volkomen onbevreesdheid, kracht om te regeren, het vermogen grote vraagstukken met ruim begrip
te bevatten, mensen aan te pakken en maatregelen te nemen.
Negatieve eigenschappen:
Hoogmoed, eerzucht, koppigheid, hardheid, aanmatiging, begeerte anderen te
overheersen, halsstarrigheid, boosaardigheid.
Deugden die verworven moeten worden:
Tederheid, nederigheid, medegevoel, verdraagzaamheid, geduld
Onder invloed van de 1e straal in deze tijd worden begoochelingen van deze straal
bevorderd, met name de eerzucht. In de massa wordt het uitgedrukt door middel van
de begoochelingen van de 6e straal.

Begoochelingen van de 1e straal
Begoocheling van:

•

het Messias-complex op politiek gebied

•

zelfzuchtige bestemming van het goddelijk
recht van koningen door hen persoonlijk
uitgeoefend

•

lichamelijke kracht

•

persoonlijk magnetisme

•

egocentriciteit en persoonlijke macht

•

vernietiging

•

de “ene in het middelpunt”

•

afzondering, eenzaamheid en afzijdigheid

•

zelfzuchtige, persoonlijke eerzucht

•

•

leiderschap, dictatorschap en uitgebreide
heerschappij

De wil, opgelegd aan anderen en aan
groepen

Er zijn overeenkomsten met de 3e straal van
intelligentie.

Groei in bewustzijn
De mensheid bevindt zich qua evolutie van
bewustzijn in de puberteitsfase. De periodes
zijn:
Kind- (emotioneel), puber- (mentaal) en
volwassen fase (geestelijk-ziel). Een grotere
groep in de wereld staat nu aan het begin van
deze laatste bewustzijnsontwikkeling.
Is men onzeker (en dat bewerkstelligt ook het
vloeiende - dus veranderlijke - astrale gebied,
dan kan men toch tegelijkertijd aan het astraal
horen en zien enige zekerheid ontlenen (6e
straal, de overtuiging van eigen gelijk).
In de puberteitsjaren heeft een herhaling van
de eerste levensjaren plaats, maar in
combinatie met het denkvermogen dat zich
aan het ontwikkelen is.

Dit is een normaal proces maar zoals de
maatschappij laat zien, leidt de puberale
houding steeds meer tot een egocentrische of
op eigenbelang gerichte levenshouding
(zelfzucht).
In deze tijd hebben de media een zeer grote
invloed om dat te bevestigen. Men heeft er
recht op en men is jaloers of heeft kritiek op
anderen als men niet krijgt wat men wil of
men valt in een slachtofferrol (de ander of de
maatschappij is de schuld).
De mate van veel of weinig invloed wordt
natuurlijk wel bepaald door karma en door de
omstandigheden.

(Geestelijke) Eerzucht
Eerzucht is een aspect van de 1e straal van de
Wil of Macht. Voor de meeste mensen werkt het
door de 6e straal van abstract idealisme en
devotie.
Op het niveau van de geestelijke ontwikkeling
kent men de opklimmende niveaus van
bewustwording van de ziel.
Komt de invloed van de ziel op een hoger plan,
dan zal de 1e straal meer invloed krijgen, maar
dat kan ook leiden tot het verder gevorderd te
zijn in de geestelijke ontwikkeling dan anderen
in een groep. De begoocheling ervan noemt
men geestelijke eerzucht.
Deze begoocheling ligt diep weggestopt in ons
onderbewustzijn. Hoe komt dat?

Het kenmerk van werkzaamheid van de ziel is
zich verantwoordelijk voelen en dienstbaarheid.
De vraag is alleen, is de onderliggende
beweegreden van onze dienstbaarheid wel zo
zuiver?
Een aardige metafoor is een winkel waar van
alles zichtbaar te koop is. Dat wil zeggen,
begoochelingen worden getoond en we kunnen
ons dat toe-eigenen om het te onderzoeken en
bewust te worden, maar wat er achter de winkel
ligt is niet zichtbaar, met andere woorden, het is
diep in ons onderbewustzijn verborgen.
We moeten als het ware terug naar de kindertijd
(tussen 1½ en 2 jaar) wanneer de wil positief of
negatief gevormd wordt.

Eigenbelang of dienstbaarheid?
In de maatschappij is eerzucht een
aanvaarde eigenschap van de wil om een
doel te bereiken. Immers iemand die hoog
op de maatschappelijke ladder klimt roept
bewondering op.
Het is goed om een doel te bereiken maar
het is wel afhankelijk van de motivatie of
beweegreden die dit bepaalt.
Op maatschappelijk niveau wordt eerzucht,
dus onder de vlag van ambitie, beschouwd
als een goede eigenschap, maar in principe
heeft deze de grondtoon van begeerte.

We willen immers in de maatschappij iets
bereiken maar het gaat dan om eigenbelang
en niet iets dat anderen dient en daarom is het
een begoocheling.
Dit onderwerp krijgt een wat andere betekenis
als men het vanuit esoterisch perspectief
beschouwt.
Op een bepaald moment binnen de geestelijke
ontwikkeling krijgt de ziel meer invloed en
gaat dienstbaarheid een rol spelen; we
spreken dan over aspiratie.
Het streven naar een ideaal heeft dan nog wel
een emotionele lading. Weliswaar wordt het
denkvermogen actief maar er is nog geen of
onvoldoende herkenning van begoochelingen.

Relatie tussen 1e, 3e en 6e Straal
De wil om iets te bereiken is een menselijk
gegeven of dat nu maatschappelijk of
geestelijk is.
Er is niets mis mee als de grondtoon een
persoonlijk belang of doel weergeeft, omdat
dit hoort bij de ontwikkeling van de mens.
Zodra de ziel de overhand heeft, dan zou
dienstbaarheid ten behoeve van anderen het
motief moeten zijn.
Dit vraagt zelfkennis, zeker als het diep
verborgen in ons onderbewustzijn ligt.
Als het om geestelijke eerzucht gaat, dan kan
dit door het werken met anderen ontdekt
worden.

Begoochelingen zijn emoties van het astrale
gebied. Op het niveau van geestelijke
ontwikkeling moet men al mentaal gericht
(gepolariseerd) zijn.
De nog bestaande begoochelingen worden niet
gevoeld, maar kunnen wel gerationaliseerd of
onderdrukt worden, dus men ”heeft ze dan
ook niet”.
Begoochelingen komen niet alleen dus
eerzucht hoeft niet gevoeld te worden, maar
kunnen zich bij voorbeeld uitdrukken door
afgunst (6e straal) of intellectuele hoogmoed
en arrogantie (3e straal), of door de behoefte
om alleen te werken of al dan niet
uitgesproken kritiek hebben.
Zie ook de eigenschappen en begoochelingen
van de 1e straal (dia 4 en 5) en de lezing over
Hoogmoed 3e straal.

Wie wordt begoocheld?
Binnen de bestaande psychologie is er al veel
goed werk verricht om de problemen van de
persoonlijkheid van de mens te be- en
verlichten. Inmiddels is er ook al in de
maatschappij meer bekend over energieën en
meditaties, zoals mindfulness. Met deze
meditatie leert men de waarnemer van het
denken te worden. Meditaties zijn gericht op
het bewust contact maken met de ziel en
omgekeerd, van de ziel met de
persoonlijkheid.
De vraag als mens kan zijn, welk uiteindelijk
doel heb ik voor ogen? Wat belet mij om de
volgende stappen te doorzien of beter, wat
begoochelt of misleidt mij?

Wanneer men de lijst van negatieve
eigenschappen en begoochelingen bekijkt, dan
lijkt het erg negatief, maar het zal zeker niet
onbekend voorkomen.
Het is goed te realiseren dat begoochelingen
horen bij het leven op aarde. Bovendien zijn
het juist begoochelingen omdat we ons er niet
van bewust zijn. Over het algemeen dichten
wij negatieve eigenschappen aan een ander
toe; we noemen dat projectie.

Welke Ikken bepalen ons leven?
De vraag die men zichzelf kan stellen zou
kunnen zijn ”wie of wat wordt er nu
eigenlijk begoocheld?” Er is blijkbaar een
bron in onszelf die omvattender is dan de
persoonlijkheid die wij als onszelf
herkennen.
We praten over onszelf uiteraard in de Ikvorm, maar vanuit esoterisch perspectief
hebben we de persoonlijkheid die tezamen
de 4 ikken vormen (zie schema en de
Samenstelling van de Mens). Het is
afhankelijk vanuit welk lichaam je iets wilt
uitdrukken. Je hebt nl:

Het Ik van het fysieke lichaam, dat honger,
dorst of behoefte aan seks heeft.
Het Ik van het emotielichaam, dat boosheid
verliefdheid, jaloezie, wrok etc. voelt.
Het Ik van het mentale lichaam, dat
problemen uitdenkt, zinloze ronddraaiende
gedachten heeft, studeert of inzichten krijgt,
etc.
Het Ik van de ziel, dat door een beeld, een
woord of innerlijke weten (zonder vorm)
nieuwe inzichten voor de mensheid ontvangt
en door middel van het denkvermogen er
vorm aan geeft (b.v. Einstein met zijn
Relativiteitstheorie).

Volgzaamheid of verzet?
In het artikel over Jaloezie heb ik de
ontwikkeling van de eerste levensjaren
beschreven. Inherent aan het mens-zijn zijn
dierlijke instincten (agressie/seksualiteit) en
de wil tot bestaan, de wil die tot basis voor
eerzucht kan worden.
Tussen de 1½ en 2 jaar speelt de wil een grote
rol waarbij het verzet tegen de ouders of de
autoriteit zich wel of niet goed kan
ontwikkelen.
Dit kan leiden tot volgzaamheid (om maar lief
en aardig gevonden te worden) of tot verzet
(het néé om het nee) tegen elke autoriteit.

De rol van de ouders belicht vanuit de twee
uiterste benaderingen:
In de ene situatie is men te toegeeflijk en
wordt het kind een drammerig kind (ouders
zijn vaak niet opgewassen tegen een krijsend
kind), dat vindt dat het het alleen recht heeft.
In het andere geval wordt er te streng
gehandeld, waardoor het kind zich afgewezen
voelt of vindt niet erkend te worden.
De gevolgen hiervan zijn in vele varianten
waarneembaar, hetgeen meer of minder
frustrerend voor ouders en kind is.
Toegeven en afwijzen kunnen ook samengaan.

Verschil tussen Astraal en Buddhisch zien en horen
De onbewuste grondtoon van eerzucht en
jaloezie kan een leven lang van invloed
blijven, ook als men op de esoterische weg zit.
Hij wordt zelfs nog moeilijker te ontdekken
doordat de ziel meer invloed krijgt en
dienstbaarheid (onjuist gemotiveerd) een
steeds grotere rol gaat spelen.
Onderhuidse begoochelingen die niet herkend
zijn, worden bij de ontwikkeling van het
denkvermogen geleidelijk aan dieper onder het
dagelijkse bewustzijn weggestopt. Als ze al
eens naar voren komen, worden ze onderdrukt
want we mogen ze immers niet voelen! We
moeten onpersoonlijk zijn! (zie volgende dia).

In de fase tussen de 1e en 2e inwijding vormen
helderhorendheid en helderziendheid een
tussenfase, die losgelaten moet worden zodat
het denkvermogen zich noodzakelijkerwijs kan
ontwikkelen.
In een latere fase als het denkvermogen
bestendig geworden is, volgt de ontwikkeling
van buddhisch Zien en Horen en wordt het
onderscheidingsvermogen uitgebouwd.
Het verschil tussen astraal en buddhisch zien
en horen kan onderkend en getoetst worden
(onderscheidingsvermogen), doordat er dan al
ervaringen op het buddhisch gebied zijn
geweest.
Zie schema: 4e ondergebied van het 5e
mentale gebied.

Onpersoonlijk
Onpersoonlijk zijn wordt vaak niet goed
begrepen. Hierbij hebben we meestal het
beeld van een kille persoonlijkheid.

Dat wil dus zeggen het doorzien van
begoochelingen als kritiek, afgunst etc. en te
beseffen dat het vaak gaat om projectie.

Dit doet zich ook wel voor omdat eigen
voorstelling van onpersoonlijk zijn, gericht is
op de geestelijke ontwikkeling die geen
persoonlijke aandacht mag hebben.

Onpersoonlijk wil dus niet zeggen mentale
afsluiting (hoogmoed), maar situaties doorzien
zonder je zelf beledigd of aangesproken te
voelen.

Onpersoonlijk zijn betekent eigenlijk: begrip
en inzicht hebben voor problemen en situaties.

Verborgen begoochelingen
Een aspect dat zich bij astraal zien en horen
kan manifesteren is het gevoel bijzonder of
uitverkoren te zijn.
Immers, men kan iets wat anderen uit de
omgeving niet kunnen en men ontleent
daaraan ook een zekere status maar in
principe wordt men gevoed door trots en
eerzucht. Wij weten immers meer van de
onzichtbare wereld (hogere gebieden) dan de
omgeving!
De vraag is dan: van welke gebieden, want er
zijn er 3 met 18 ondergebieden op aards
niveau voor de persoonlijkheid en 3 hogere
gebieden voor de ziel, zijnde het terrein van
bewustwording (zie schema).

Over het algemeen wordt dit niet onderkend
en kan het ook een valkuil worden als het
denkvermogen een steeds grotere rol gaat
spelen.
Diep verborgen begoochelingen blijven
onderhuids het denkvermogen bepalen. In de
maatschappij zie je dat terug in:
•

intellectuele hoogmoed: het ontkennen van
de ziel (het onzichtbare) met verholen kritiek
door met feiten te strooien;

•

wrok omgezet in sarcasme en cynisme;

•

leedvermaak over anderen die het niet
gelukt is;

•

de wetenschap: door het fysiek (o.a. het
brein) als oorzaak van alle informatie te
zien, etc.

Openheid zal verandering brengen
In de maatschappij komt gelukkig steeds meer
aandacht voor huiselijke problemen door
geestelijk, fysiek en seksueel geweld, die lang
achter gesloten deuren verborgen bleven.
De wil tot overheersen kan zeer indringend
zijn voor de slachtoffers en moeilijk om de
strijd alleen aan te gaan. Meer openheid en
het begrijpen van oorzaken leidt tot de hoop
dat er verandering kan komen.
(Geestelijke) eerzucht, een aspect van de wil,
heeft vele gedaanten en omdat deze zo diep in
ons verleden is weggestopt, zal het begrijpen
ervan ook moeizaam tot ons bewustzijn
doordringen.
De steeds grotere invloed van de ziel zal ons
helpen de oorzaken en gevolgen te herkennen.

