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Verantwoording 

Dit onderwerp is een zeer korte samenvatting uit verschillende 
boeken van Alice A. Bailey, aangevuld met eigen onderzoek en  
interpretatie door middel van de de kennis uit de boeken en 
ervaringen op dit terrein. 

    Elly Lichtenberg 
 
Uittreksel uit een verklaring door de Tibetaan: 
 
"...De boeken die ik door middel van mevrouw Alice A. 
Bailey geschreven heb, worden uitgezonden zonder de eis 
dat zij aangenomen moeten worden. Zij kunnen, of kunnen 
niet, juist, waar en nuttig zijn. Door een juiste toepassing en 
door de intuïtie te oefenen is het aan u hun waarheid na te 
gaan. Indien het overgedragen onderwijs een weerklank 
oproept in het verlichte denkvermogen van de werker in de 
wereld en zijn intuïtie doet opvlammen, laat dan dit 
onderwijs aangenomen worden. Maar niet op een andere 
wijze. Indien de uiteenzettingen een toevallige bevestiging 
vinden of bevonden worden waar te zijn door ze aan de Wet 
van Overeenkomsten te toetsen, dan is het best en goed. 
Doch is het niet het geval, laat dan de leerling niet 
aannemen wat er gezegd wordt..." 
 
   



Boeken en Onderwerpen 

Boeken: 
Nieuwe Psychologie I 
Discipelschap I 
Discipelschap II 
Witte Magie 
 
Onderwerpen: 
–  Drie grote gebeurtenissen    
–  Oorzaak en gevolg   
–  Begripsomschrijving seksualiteit  
–  Sekse/verhoudingen in huwelijk/relaties    
–  Sekse in de Nieuwe Tijd   
–  De Wet der sekse/verhoudingen    
–  Sekse en Discipelschap   



De Drie Grote Gebeurtenissen   

De drie grote gebeurtenissen: 

I.    De 7e straal is in openbaring 
II.   We gaan over in een nieuw teken Waterman van de dierenriem 
III.   De komst van de Christus (ambt) of Christusbewustzijn is 

 ophanden. 

De 3 grote gebeurtenissen zijn de oorzaak van veel van de 
tegenwoordige omwenteling en chaos.  
 
Onder invloed van het Watermanteken en de 7e straal van Wet en 
Orde zal de wereldreactie zich in het beginstadium op fysiek niveau 
openbaren.  
 
In laatste instantie zullen goddelijke hoedanigheden zich openbaren 
en de geschiedenis en beschaving veranderen.  
 
Opmerking: 
Energieën zijn onpersoonlijk  en tweevoudig (positief en negatief) in 
hun uitwerking.  
Christusbewustzijn staat voor de energie van de 2e straal van 
Liefde –Wijsheid. 
 



Oorzaak en Gevolg van de 7e Straal 

 
 
De inkomende 7e straal stroomt door het planetair 
heiligbeencentrum en door het heiligbeencentrum van ieder 
menselijk wezen. 
 
Seksualiteit is gebaseerd op fundamentele eerste aandriften, een 
van de krachtigste instincten en bijgevolg de overheersende factor 
betrokken bij de dierlijke zijde van de menselijke aard. Het is een 
natuurlijk en instinctief proces, even instinctief en natuurlijk als 
eten en drinken. 
 
Daarom kunnen wij versnelde ontwikkelingen verwachten in die 
menselijke functie welke wij geslachtsfunctie noemen. Ten gevolge 
hiervan zullen er zich grote veranderingen in de houding van de 
mens tegenover dit zeer moeilijke onderwerp voordoen. 
 
 
 
 



Ontwikkelingen bij de inkomende 7e Straal 

Tekenen van de positieve ontwikkeling kan men waarnemen door: 
 
Neiging tot begrip; samenwerking; godsdienstige eenheid; 
internationalisme; geest van universaliteit en samensmelten van 
groepen. 
 
Door middel van dit openbaringsproces, zowel in de mensheid als 
overal elders in de natuur, zullen we een ontwikkeling van de 
gedachtekracht zien ontstaan. Deze zal tot stand komen door het 
onderscheidingsvermogen waardoor de mens leert kiezen en aldus 
een zuiverder begrip van waarden krijgt. 
 
Omdat de 7e straal door het heiligbeencentrum van de planeet 
stroomt zal het geslachtsleven van de mensheid (generaliserend 
gesproken) tijdelijk overprikkeld worden, vandaar de 
tegenwoordige overdreven nadruk op de seksualiteit.  
 
Invloeden op de gevoelige lichamen van onontwikkelde en te sterk 
psychisch ingestelde mensen (hieronder vallen ook veel kinderen 
en pubers) leiden tot een ziekelijke neiging naar gewettigde en 
ongewettigde verbintenissen. In deze tijd neemt deze epidemische 
vormen aan 
 
 



Ontwikkelingen bij de inkomende 7e Straal (2) 

De seksualiteit is moeilijk aan te pakken omdat de vooroordelen 
verankerd zijn in het collectieve menselijk denkvermogen. 
 
Lang is deze verborgen gebleven door het overdreven puritanisme , 
waar vooral de religies aan bijgedragen hebben zowel in het 
Westen als Oosten. Generaliserend gesteld werd zij tot een geheim 
omgezet en werd er niet over gesproken waardoor zij als misleiding 
en dwang voor vrouwen en ongebreidelde losbandigheid aan de 
kant van de man heeft uitgewerkt. 
 
Achter deze gevolgen van eeuwenlange verkeerde houding t.a.v. 
de geslachtsfunctie liggen twee grote uitwerkingen van het 
menselijk handelen, zowel mentaal als stoffelijk: 

1.   De ontwikkeling in het menselijk bewustzijn van complexen als 
 zielsziekten, psychologische uitleenscheuringen en 
 belemmeringen die de gezondheid en kalmte van veel mensen 
 ernstig ondermijnd heeft en die nog steeds aan de orde is. 

2.   De mensheid ziet zich aan de ene kant bedreigd door 
 overbevolking met economische gevolgen voor de wereldvrede
 en aan de andere kant door streng doorgevoerde 
 onvruchtbaarheid die als algemene gewoonte de geleidelijke 
 verdwijning van de mensheid tot gevolg heeft. 

 



Ontwikkelingen bij de inkomende 7e Straal (3) 

Dit kan leiden tot een daarop volgende overheersing door de 
dierenwereld. We zouden een periode van achteruitgang i.p.v. 
vooruitgang kunnen krijgen  
 
Door eeuwenlang misbruik van de geslachtsfunctie is er een 
tijdperk van ziekte, zowel mentaal als stoffelijk ingeluid.  
Door laksheid, losbandigheid en een gebrek aan beheersing, 
verkeerde standpunten en bedrieglijke verhoudingen zal het 
eeuwen kosten om de gevolgen van deze negatieve kracht om te 
zetten naar een positieve uitwerking ervan. 
 
Bovendien zijn door dit misbruik ontelbare zielen te snel in 
incarnatie gekomen die er nog niet klaar voor waren. 
 
 



Kosmisch begrip van Sekse/Verhouding 

Kosmisch begrip van sekse is een aanduiding voor de wet van 
verhouding. 
 
Sekse is, kosmisch gesproken, een aanduiding die de verhouding 
(tijdens openbaring) tussen geest en stof, tussen leven en vorm 
uitdrukt. In laatste instantie een uitdrukking van de Wet van 
Aantrekking - de grondslag voor de gehele openbaring van leven 
(geest) in de (fysieke) vorm en daarmee de oorzaak van alle 
zichtbare verschijning. 
 
Sekse is, menselijk en stoffelijk gesproken een aanduiding die de 
verhouding tussen mannen en vrouwen, welke in de voortplanting 
uitloopt, aanduidt. 
 
In de laatstgenoemde betekenis is seksualiteit de term voor een 
gewoonte zoals die vroeger onder niet-nadenkende en gemiddelde 
mensen aangetroffen werd. In deze tijd lijkt de verlokkende 
bevrediging van dierlijke driften onder alle lagen van de bevolking 
tot elke prijs en zonder ritmische regeling gangbaar te zijn.   
 
 
 



Sekse in de Betekenis van de Hermafrodiet 

Homo–seksualiteit of Hermafrodie: 
 
In wezen is sekse de uitdrukking van tweeslachtigheid en van de 
scheiding van een eenheid in twee helften. Deze kunnen wij geest 
en stof, mannelijk en vrouwelijk, positief en negatief noemen en zij 
staan in het teken van een ontwikkelingsperiode op de 
evolutieladder van bewustzijn naar een laatste eenheid  
de “homo-seksualiteit” (hermafrodie) niet te verwarren met de 
hedendaagse verbastering homoseksualiteit.  
Deze laatste viert in deze tijd als een mentaal en modern begrip 
hoogtij. 

Esoterisch begrip voor homo-seksualiteit: de twee geslachten 
verenigd (mannelijk en vrouwelijk), fysiologisch en mentaal/
geestelijk en is zelf –bevredigend (geestelijk), zelfonderhoudend en 
zelfvoortplantend.  

De hermafrodiet, de ware androgyne mens, een volmaakt 
geworden mens. Dit zou alleen waar te nemen zijn als men de 
hypothese van het etherische (energie-)lichaam aanvaardt. De 
drievoudige draad langs de ruggenwervel is dan één draad 
geworden.  
 



Het Herleven van Oud Ritme en Oude Praktijken 

Het herleven van oude praktijken uit de Lemurische en de 
Lemurisch/Atlantische periode: 
 
Homo–seksualiteit of de Hermafrodie slaat dus niet op 
tweelingzielen of op enige andere verdraaiing van de werkelijkheid 
(b.v. bi-sexualiteit, homoseksualiteit, pedofilie, etc.). 
 
Deze verwrongen denkbeelden worden toegepast op een mentaal/
astraal type die vaak in lichamelijke praktijken en reacties uitloopt. 
Een oud ritme en oude praktijken uit de Lemurisch/Atlantische 
periode worden weer opgepakt. Het kenmerkt een punt van 
achteruitgang.  
 
Deze vervormingen (op alle terreinen) worden aangetroffen 
wanneer een beschaving afbrokkelt en een oude ordening in een 
nieuwe verandert.  
 
Homoseksualiteit zoals men dit over het algemeen begrijpt is 
vooral gericht op de seksuele aantrekking tot eigen sekse en dus 
geen vereniging met de tegenpool.  
 
 
 



Eenwording en Huwelijk            

Eenwording en huwelijk 
 
In de voorstelling van enkele esoterische scholen  heeft een 
verkeerd denkbeeld post gevat dat zo’n volmaakte eenheid een 
huwelijk noodzakelijk maakt en dat dit nodig is voor de geestelijke 
bevrijding. Waar dit niet plaatsheeft, zal de ziel in gevangenschap 
blijven. Zij onderwijzen dat door de huwelijksdaad een eenwording 
met de ziel tot stand wordt gebracht en dat er geen geestelijke 
verlossing mogelijk is buiten het huwelijk, maar….   
 
Eenwording met de ziel is een individuele innerlijke ervaring 
die tot bewustzijnsverruiming voert. 
 
Wel is het juist dat als het gaat om het echte huwelijk, man en 
vrouw ieder de eenwording als ervaring beleven. In zo’n huwelijk 
zal de aard van het kind hetzelfde zijn als van de ouders. 
Waar ouders zuiver stoffelijk en emotioneel zijn, zal de aard van 
het kind ook hetzelfde zijn. 
Opmerking: met de aard van de persoon wordt bedoeld: het punt 
in het evolutionaire proces. 
 
 
 
 
 
 



De Samenstelling van de Mens   
   

De ziel in incarnatie maakt gebruik van een persoonlijkheid.  
 
Deze bestaat uit een fysiek (waarbij het etherische lichaam als een 
duikerspak het fysiek omsluit), een astraal (emotioneel) en een 
mentaal lichaam. Tezamen vormen zij de persoonlijkheid met de 3 
lichamen als bestuurder voor de ziel.  
De ziel/persoonlijkheid/fysiek/astraal/mentaal worden bepaald door 
verschillende energieën (er zijn 7 fundamentele energieën).  
 
De ziel op zijn eigen gebied is volmaakt en wordt zich van zichzelf 
bewust door de zintuigen van de persoonlijkheid. De ziel is dus de 
constante aanwezige bij incarnatie (voor de persoonlijkheid al dan 
niet bewust) en deze gebruikt voor het doel voor dat leven op 
aarde een nieuwe persoonlijkheid met de 3 lichamen.  
 
Zo wordt de mens zich stapsgewijs bewust van zijn bron. Deze 
blijft vrij lang onbekend voor de persoonlijkheid. Kenmerk van de 
invloed van de ziel is het uitbreidende verantwoordelijkheidsgevoel 
en dienstbaarheid, totdat de ziel/bron zich van zichzelf bewust 
wordt.  
 



Verantwoordelijkheid 

 
Vanuit de esoterische wetenschap/psychologie is de zin voor 
verantwoordelijkheid het eerste en het meest naar voren tredende 
kenmerk van de ziel. 
 
Verantwoordelijkheidsgevoel neemt in elke volgende fase van 
ontwikkeling in bewustzijn toe. Dit is het gevolg van de steeds 
grotere invloed van de ziel op de persoonlijkheid.  
 
Het begint met verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 
leven. De verantwoordelijkheden breiden zich geleidelijk aan uit 
naar gezin, groep, omgeving, stad, land, wereld. 
 
Tot slot neemt men verantwoordelijkheid voor de geestelijke 
waarden van het mensdom die zich uitdrukt door deze waarden als 
dienstbaarheid aan de wereld naar buiten te brengen. 
 
 
 



De Uitwerking van de 7e Straal 

De 7e straal en de begoochelingen(misleidingen) die betrekking 
hebben op dit onderwerp:  

magisch werk; onderaardse krachten; stoffelijk lichaam; het 
geheimzinnige en verborgene; seksuele magie. 

 
Men zou kunnen zeggen dat alles wat verborgen was onder invloed 
van de 6e straal in het Vissentijdperk, nu onder invloed van de 1e 
straal (Pluto) en 7e straal naar de zichtbare wereld komt. 
 
De 7e straal drukt zich uit in het etherisch lichaam d.m.v. de 
chakra’s en daarom is ook o.a. seksualiteit overwegend 
kopieergedrag, dat zich als een epidemie verspreidt. Dat betekent 
dat men die gevoelens t.a.v. eigen sekse niet hoeft te hebben, 
maar door gevoeligheid voor anderen en zijn evolutiepunt bepaald 
kan worden.  
 
De aandacht is nog helemaal of gedeeltelijk gericht op de gebieden  
onder het middenrif en dus op de onderste chakra’s. Het punt van 
overdracht naar de gebieden boven het middenrif is dat van 
zonnevlecht naar hartchakra, waardoor de ziel meer invloed heeft 
en het heiligbeencentrum (sekschakra) al overgedragen is naar de 
keelchakra als scheppend instrument (zie schema). 
 



De toename van licht door de toenadering tussen de Hiërarchie, en 
de mensheid draagt ertoe bij dat het web dat het astrale gebied 
scheidt van het fysieke gebied steeds dunner en doorzichtiger 
wordt.  

Dit heeft twee kanten: de mens wordt steeds gevoeliger voor het 
licht van de ziel (boven het middenrif). De andere kant is dat de 
laagste ondergebieden van het astrale gebied met zijn entiteiten/
schillen ook meer invloed hebben op degenen die op de lagere 
chakra’s (onder het middenrif) gericht zijn.  
 
Internet, TV, radio, films, mode, boeken, straatbeeld etc. kunnen 
bijdragen aan negatieve beïnvloeding door de extreme aandacht 
ervoor. Dit leidt op fysiek gebied tot papagaaigedrag en het nog 
meer uitdenken van extremiteiten (zie de gewelddadige en 
seksuele criminaliteit, porno, kindermisbruik etc.). Deze 
beïnvloeding is zeer schadelijk en heeft een bijna niet te stoppen 
grote invloed op de mensheid (alles moet kunnen en men moet het 
meegemaakt hebben!).  
 
Deze ontwikkeling doet zich voor als de ziel er niet bij betrokken is. 
Hoog ontwikkeld intellect is geen garantie voor invloed van de ziel. 
Als de ziel er wel bij betrokken zou zijn dan zou het geweten en 
daardoor beheersing over de lagere chakra’s al een rol spelen.  
 

De Uitwerking van de 7e Straal (2) 



Wat is een Waar Huwelijk?            

 
Evolutie van bewustzijn houdt in dat er een voortschrijdende 
ontwikkeling van bewustzijn is op de gebieden en ondergebieden 
van het Fysiek Kosmisch gebied (zie schema). Elk bewust 
geworden gebied leidt tot uitbreiding van bewustzijn of inwijding op 
dat gebied. 
 
Doelstelling van een waar huwelijk: 
Een volledig bewustzijn op het fysieke, emotionele en mentale 
gebied leidt tot coördinatie of samensmelting waardoor de ziel 
onbelemmerd heen kan werken en zal de oplossing en het herstel 
van een waar huwelijk geven. 
 
Zoals geschreven rond 1940 (AAB boeken) troffen wij toen zelden 
de vereniging aan van twee personen waarbij de gecoördineerde, 
samenwerkende versmelting van al de drie delen van de 
persoonlijkheid en de ziel betrokken waren.  
 
 
 
 
 
  
    
 
 



Nieuw Perspectief in het Watermantijdperk 

Veranderingen zullen onder invloed van de 7e straal in het 
Watermantijdperk toenemen en daarmee ook in relaties en 
huwelijken die gebaseerd zijn op ziele keuze. 
 
Door de eeuwen heen zijn er altijd kleine groepen van verder 
gevorderde zielen (eenlingen) geïncarneerd in landen over de hele 
wereld maar zij vormden toch een ziele-groep).                                       
B.v. Schilders, componisten, wetenschappers etc., die in een 
bepaald tijdsgewricht tezamen in hun werk uitdrukking gaven van 
schoonheid en vernieuwing om de mensheid een stapje verder op 
weg te helpen. 
 
Vanaf 1966 is er de eerste golf van verder gevorderde zielen 
geïncarneerd die weer de ouders (met de voorwaarde van 
gecoördineerde lichamen) zijn van de komende generatie.  
 
Vanaf 1995 nemen we een tweede grotere geboortegolf van verder 
gevorderde zielen (ook wel Nieuwe Tijdskinderen genoemd) waar. 
Kinderen die door hun omvattender bewustzijn keuzes maken op 
basis van de ziel  zowel in werk als in relaties. De volgende dia 
geeft de ontwikkelingen aan zoals die zich vaak voordoen in 
relaties. 
 



Oorzaken van Conflicten 

 
 
Het begin van relaties tussen twee mensen wordt veelal bepaald 
door de erotische aantrekking, emotionele verliefdheid en uiterlijke 
kenmerken. Emotionele verliefdheid wordt vaak ervaren als de 
zekerheid en overtuiging van de Grote Liefde.  
 
Problemen gaan zich na verloop van tijd voordoen als de fysieke, 
emotionele of mentale aantrekking afneemt of verdwijnt en 
daardoor de conflicten ontstaan die tot scheidingen kunnen leiden. 
 
In zijn algemeenheid zijn er meer redenen waarom relaties/
huwelijken maar ook groepen niet werkzaam blijken omdat er meer 
oorzaken zijn waar men nog niet van op de hoogte is. 
 
 



Interactie en Conflict 

In elke relatie (huwelijk of groep) heeft men te maken met: 
 
Een stoffelijk lichaam dat gericht is op de vormkant. Waar 
begrippen als eten, drinken, sex, genieten op de voorgrond treden. 
De moderne media bieden alles om dit te bevorderen.  
 
Een emotioneel lichaam dat gericht is op gevoelens en begeerten 
zoals verliefdheid, woede, jaloezie, wrok, haat. Vrouwen willen 
meestal praten over gevoelens. Overtuiging van eigen gelijk t.a.v. 
gevoelens of meevloeien met de ander zijn een kenmerken hiervan.  
 
Een mentaal lichaam dat gericht is op denken; als het intellectueel 
ontwikkeld is, ziet men alles in het bewijs van feiten. Mannen willen 
vaak juist niet praten over gevoelens. 
 
Een ziele lichaam dat gericht is op dienstbaarheid, het Weten van 
de ziele opdracht. Intuïtie: zich bewust zijn van en werkend met de 
informatie van het hogere gebied. Deze dient altijd de mensheid.  
Dit is een voortschrijdende ontwikkeling van de zieleninvloed die 
uiteindelijk leidt tot het stadium zoals hierboven beschreven; zij is 
alleen mogelijk als alle lichamen beheerst worden.   
 
Interactie tussen de verschillende lichamen van de 
persoonlijkheden roept conflict op.  
 



Slagen of Mislukken van Relaties 

Het slagen of mislukken van relaties die al dan niet tot een breuk 
komen, heeft o.a. te maken met: 
 
Verschillen in punten van evolutie (bewustzijn op verschillende 
niveaus, fysiek/astraal/mentaal/ziel) 
 
Tegengestelde krachten/energieën de mannelijke lijn 1-3-5-7- en 
de vrouwelijke lijn 2-4-6-. De drie lichamen en de ziel worden door 
deze krachten/energieën bestuurd en zij dienen als leerproces in 
dat leven. Zie schema “7 Stralen en Begoochelingen". 
 
Ook kan het te maken hebben met oude karmische banden die niet 
uitgewerkt waren in voorgaande levens. Men wordt er opnieuw mee 
geconfronteerd om 
•   deze uit te werken en zo samen verder te kunnen; 
•   ze niet op te lossen (status quo) en dan maar met 
elkaar in  conflict blijven; 
•   ze wel op te lossen en ieder gaat zijn/haar eigen weg 
(zonder  rancune).   
 
Een definitieve oplossing kenmerkt een scheiding die (na een strijd) 
vreedzaam eindigt zodat ieder zijn/haar eigen weg kan gaan. Zelfs 
is het mogelijk om vrienden te blijven. Dit ziet men tegenwoordig 
steeds vaker bij jonge mensen. 



Angst voor Verandering 

In huwelijken speelt ook de seksualiteit een grote rol. Bij 
echtscheidingen waar een van de partijen of beiden in rancune en 
haat vervallen, worden kinderen de dupe; daarvan ligt de oorzaak 
in de begoochelingen (zoals rancune/haat/jaloezie/macht/
manipulatie) die al oud zijn (bij incarnatie). De reden tot 
echtscheiding is niet de andere persoon maar het eigen probleem. 
Dit kan voor beide partijen gelden maar hoeft niet.    

De strijd in een langdurige relatie, zonder dat men daar een eind 
aan durft of wil maken, wordt mogelijk bepaald door een verkeerd 
beeld van:  
Verplichting, verantwoordelijkheidsgevoel; het gaat dan meestal 
om overdracht van beeldvorming t.a.v. religie, huwelijk en/of 
kinderen, schuldgevoel, schaamte, angst voor eigen zelfstandig 
leven, maar ook macht (geld): de man verdient het geld, de vrouw 
is thuis en is dus afhankelijk.  

In relaties kunnen ook na verloop van tijd moeilijkheden komen 
doordat één van de partners een groei in bewustzijn doormaakt, 
die dan tot een breuk kan leiden. Dit kan als afwijzing door de 
ander(en) beschouwd worden omdat het verandering inhoudt en de 
andere partij wil vasthouden aan het bekende/vertrouwde. 
 



Het Loslaten van Oude Patronen 

Bij vrouwen treft men steeds meer de wil tot veranderen (de groei 
in bewustzijn). Door de eeuwen heen hebben vrouwen een 
ondergeschoven rol gehad en zij kunnen zich in deze tijd verder 
ontwikkelen (geen aanrecht meer, maar AAN het RECHT). 
Opmerking: vanuit de reïncarnatiegedachte doet elke ziel in vele 
levens afwisselend ervaringen op als man of als vrouw.  
Dus de vrouw van nu kan in een vorige leven man zijn geweest, 
(meer mannelijk daadkracht verworven hebben) om in dit leven de 
daadkracht om te zetten in de vrouwenrol. Vanuit dit perspectief 
geldt: no one is to blame. 
 
Op een zeker punt in het evolutionaire proces is het (binnen de 
ontwikkeling van de intuïtie) de werkzaamheid van de ziel die 
aanzet tot de zoektocht van – wie ben ik, waarom ben ik op deze 
aarde etc. Voor de omgeving verandert men maar de ander 
verandert niet mee of kan nog niet mee veranderen (afhankelijk 
van diens punt van evolutie). 
In de rol van de man kan het bovenstaande ook spelen maar de 
aanleiding is vaker eerst een andere relatie (de zoektocht). 
 
In beide gevallen is de reden tot (echt)scheiding of het loslaten van 
oude patronen/omstandigheden door ontwikkeling in bewustzijn dat 
verandering van opstelling in het leven brengt, hoewel de motivatie 
in eerste instantie verschillend kan zijn.  



In deze fase ontstaat er een conflict tussen dat wat we geleerd 
hebben en de nieuwe ontwikkeling in ons bewustzijn. 
 
De invloed van oude karmische banden en de collectieve 
gedachten/gevoelens vanuit  het onderbewustzijn beïnvloeden 
voortdurend  het dagelijkse denken en handelen. 
 
De toenemende ziele invloed brengt met zich mee:  
 
De wil tot verandering en het conflict tussen het geweten van de 
ziel en de persoonlijke belangen en situaties. 
 
Deze roept de vragen op als:  
 
Wat is mijn plicht, aan wie heb ik een verplichting en aan wat ben 
ik verplicht? 
 
Inherent  aan deze wezenlijke vragen zitten oude (al dan niet 
terechte) ingesleten schuldgevoelens en verantwoordelijkheden. 

 

Conflict tussen Ziel en Persoonlijkheid 



De Opgave van de Hiërarchie 

 
Het doel dat de Hiërarchie in deze tijd beoogt, is het verbreken en 
verdrijven van de wereldwaan. Dit moet net zo gebeuren als in het 
leven van iedere discipel, maar dan op wereldschaal. 
 
Het brandpunt van bewustzijn wordt overgebracht op het mentale 
gebied  en daar leert men het waanbegrip te verbrijzelen, dat hem/
haar tot dan toe op het astrale gebied vasthield. 
De mensheid bevindt zich op een kruispunt en het menselijk 
bewustzijn wordt in een snel tempo gericht op het mentale gebied. 
Aan de wereldillusie moet een einde gemaakt worden. 
 
De mensheid bevindt zich middenin de woestijnervaring.  
Zie lezing op de website: “Van Bethlehem tot Golgotha”. 
 
 
Wat moeten wij ons voorstellen bij een begoocheling? 
Zie volgende dia. 
 
 
 
 
 

 



Begoocheling, een Wereldprobleem 

 
Begoocheling is een wereldprobleem en het kenmerk ervan is dat 
men zich er niet van bewust is dàt het een begoocheling is.  
 
Het zijn de algemeen geldende ideeën, gewoonten, religieuze en  
maatschappelijke aannames waar men vertrouwd mee is. 
 
Wanneer in een bepaald stadium van het bewustwordingsproces de 
ziele invloed toeneemt en het mentale vermogen stabiel is, wordt 
het mogelijk bewust de begoochelingen te leren herkennen, ze te 
erkennen en ze om te zetten. Het is onze bron/ziel die het juiste 
antwoord kan geven op de levensvragen.  
 



Enkele Begoochelingen   

Begoocheling omtrent menselijke lot: 
Men denkt een belangrijke taak te vervullen en te moeten spreken 
en werken zoals voorbeschikt is. Dit werkt hoogmoed in de hand 
die niet gebaseerd is op de werkelijkheid 
 
Begoocheling van aspiratie: 
Men is volmaakt tevreden met het aspirant-zijn en vervuld met het 
streven naar (persoonlijk) licht. Maar men moet verder gaan naar 
discipelschap (dienstbaarheid). Zelfvoldaanheid over de verworven 
geestelijke ambities moet men laten varen. 
 
Begoocheling van zelfverzekerdheid: 
Dit kan men ook het astrale grondbeginsel van de discipel noemen: 
het geloof dat de discipel zijn gezichtspunt als absoluut juist 
beschouwt. Dit voedt hoogmoed, zichzelf beschouwend als 
autoriteit en in de mening onfeilbaar te zijn (achtergrond van een 
theoloog). 
 
Begoocheling van toewijding: 
Leidt tot overmatige stimulering van het astrale lichaam. Men ziet 
slechts een idee, een persoon, een autoriteit en een aspect van de 
waarheid. Dit voedt fanatisme en geestelijke hoogmoed. 
 
 

 
 
 
  



Begoochelingen (2) 

Begoocheling van Plicht en Verantwoordelijkheid: 
Dit leidt tot overdrijving van verantwoordelijkheidsbesef, wat 
verlies van energie meebrengt en te grote nadruk legt op het niet 
essentiële. Als bewuste discipel ligt de eerste verantwoordelijkheid 
bij het groepswerk (ziel) en in de tweede plaats bij de persoonlijke 
gebeurtenissen (het grote omvat het kleine).  
 
Begoocheling als gevolg van de beïnvloeding door de omgeving: 
Deze leidt vaak tot een gevoel van tegenwerking, van nutteloosheid 
of ook wel belangrijkheid. 
 
Begoocheling van het denkvermogen: 
Als zou men in staat zijn en competent zijn om alle problemen, van 
welke aard dan ook, te kunnen uitdenken. Dit leidt tot afzondering 
(afgescheidenheid) en eenzaamheid. 
 
Begoocheling van begeerte: 
Begeerte met zijn terugwerking op het stoffelijke lichaam. Dit leidt 
tot een voortdurende strijd en verwarring. Het maakt vrede en 
vruchtbaar werk onmogelijk . 
 
 



Plicht 

 
Wat is het criterium voor een juiste handeling wanneer men voor 
een keuze gesteld wordt? 
 
Naarmate men zich verder ontwikkelt, wordt men voor steeds 
subtielere onderscheidingen gesteld. 
 
Door een zorgvuldig eliminatieproces komt men op een zeker punt 
om een keuze te doen waarbij noch gezond verstand noch logisch 
onderscheidende rede van nut blijken. Men verlangt het juiste te 
doen, te handelen volgens de hoogste maatstaf die het allerbeste 
voor de groep (welke dan ook) oplevert geheel los van persoonlijke 
overwegingen.  
 
Maar het Pad is nog niet verlicht; gevolg: besluiteloosheid.  
 
 
 
 
 



Plicht – Twee Wegen 

Er zijn twee wegen: 
 
In het eerste geval: De gedragslijn te volgen die hem/haar het 

verstandigste en het beste toeschijnt. Men gelooft aan de 
werking van de Wet van karma. Dit houdt in dat men op grond 
van gemaakte besluiten kan doorzetten en daarom zonder 
voorgevoelens of berouw de resultaten aanvaardt. 

In dit geval zijn fouten mogelijk maar daardoor wordt men verrijkt 
of.. 

 
In het tweede geval: Men wacht af, terwijl men vertrouwt op een 

innerlijk gevoel van leiding en weet dat men te zijner tijd 
zekerheid zal krijgen, omdat alle deuren op één na zullen 
sluiten en dat deze ene weg dan de weg zal zijn die men heeft 
te gaan. 

 
Om deze te herkennen is intuïtie nodig. In deze zijn fouten 

uitgesloten en kan men enkel tot de juiste handelswijze 
komen. 

  



 Onderscheidingsvermogen 

Het is van belang om te begrijpen op welk punt van de 
evolutieladder men staat. Slechts vergevorderde mensen kunnen 
dat onderscheid maken tussen psychische neigingen of astrale z.g. 
zekerheden en intuïtie. 
 
Laat de mens die een keuze tussen deze twee wegen overdenkt, 
zijn gezond verstand gebruiken en de gedragslijn volgen die zijn 
concreet denkvermogen hem voorschrijft en vooral niet de hogere 
methode gaan toepassen van wachten tot er een deur opengaat. 
 
Een wenk: intuïtie houdt zich altijd bezig met groepswerk en voor 
de mensheid onbekende informatie; het betreft dus geen 
persoonlijke informatie. 
Voorbeeld van een intuïtieve indruk: de Relativiteitstheorie van 
Albert Einstein. Een onbekend fenomeen dat ten dienste van de 
mensheid door middel van Einstein aan de wereld werd gegeven. 
 
Indien u als ziel werkt dan zult u de verantwoordelijkheid niet uit 
de weg gaan maar deze op u nemen en het groepswerk vervullen. 
De weg zal zich openbaren terwijl u doet wat voor de hand ligt en 
de directe verplichtingen van het groepswerk nakomt. Hieruit zullen 
de grotere plichten voortkomen, die wij wereldwerk noemen. 
  



Wat is het Criterium? 
 

 
Een goed gebruik van het lager denkvermogen, het toepassen van 
een gaaf gezond verstand en het vergeten van het zelfzuchtig 
gemak en persoonlijke eerzucht. Dit leidt tot  de juiste betekenis 
van plichtsvervulling.  
 
Een discipel zal automatisch en noodzakelijkerwijs doen wat 
hierboven staat en daarbij beschikken over de intuïtie, die hem het 
ogenblik zal openbaren dat hij een grotere verantwoordelijkheid op 
zich kan nemen, deze kan dragen tegelijkertijd met die voor een 
kleinere groep (b.v. familie/vrienden). Dit is een gegeven om over 
na te denken. 
 
Intuïtie openbaart niet op welke wijze de eerzucht gevoed kan 
worden, evenmin hoe de begeerte naar zelfzuchtige vooruitgang 
bevredigd kan worden. 


