PLICHT EN VERPLICHTING
De weg van oude patronen of………

HYPOTHESE

Het uitgangspunt van esoterische psychologie/filosofie is dat alles, dus zowel de
ziel als de vaste vorm (het fysieke lichaam), energie is. Het verschil zit in de
toename van de trillingen (zie schema). Vaste materie, dus het fysieke lichaam
heeft een grove en trage trilling en de ziel heeft zulke hoge trillingen dat wij ons er
geen voorstelling van kunnen maken, tenzij we ons hiervan bewust worden.
De werkzaamheid van de ziel kenmerkt zich door verantwoordelijkheidsgevoel en
dienstbaarheid. Deze nemen toe naarmate de ziel meer invloed krijgt op ons leven.
De volgorde is:
Verantwoordelijkheid voor het eigen leven en eventueel een gezin, familie, groep,
stad, land, wereld en tenslotte de mensheid. In opwaartse lijn wordt persoonlijk
belang omgezet naar algemeen belang, met andere woorden plicht (van de ziel) en
verplichting (naar het geheel) nemen in omvang toe naarmate persoonlijke
verplichtingen er minder onderdeel van zijn.

BETEKENIS VAN PLICHT EN
VERPLICHTING
Volgens Larousse:
Plicht: zedelijke gebondenheid door enig gezag van boven of van het geweten (ziel).
Plichtmatig: opgelegde taak die niet met overtuiging geschiedt in tegenstelling tot een
zichzelf uit vrije verkiezing opgelegde taak.
Verplicht: door plichtsbesef, morele overweging of wet gedwongen.
Verplichting:
Aan iemand verplicht zijn (dank verschuldigd zijn).
Iemand een verplichting opleggen.
Een verplichting op zich nemen.

PLICHT
PLICHT
Zedelijke gebondenheid door enig gezag van boven of van het geweten (ziel).
Plichtgevoel wordt door het eerste gezag, de ouders, ervaren en bepaalt voor
een groot deel hoe wij later in het leven naar ons innerlijk gezag – de ziel –
toegroeien.
De beeldvorming over huwelijk, religie, seksualiteit, eerlijkheid en
dienstbaarheid worden door ouders overgedragen vanuit hun eigen opvoeding.

PLICHT EN SCHULDGEVOEL
We hebben de plicht naar onszelf om het juiste te doen, maar hoe weten we wat
het juiste is? Wat is onze plicht en verplichting als we een nieuwe weg willen
inslaan zoals studeren, ander werkterrein, andere plaats, een andere religie,
etc.)?
Welke definitie van plicht volgen we dan? Hoe onze ouders of de religie vond(en)
wat plicht was als gevolg van hún opvoeding, of volgen we ons hart?
Als je vertrouwd bent met de algemene regel die nageleefd wordt door velen in
eigen omgeving is dit is een moeilijke knoop om te ontwarren (omdat deze?)
diep in ons bestaan verankerd is.

CONFRONTATIE
Hoe de mens innerlijk trouw, plicht, schuld en boete ervaart wordt voor een
groot deel bepaald door overdracht van generatie op generatie. Onder invloed
van het Christendom in het Vissentijdperk is de nadruk veel meer op schuld en
boete komen te liggen en verankerd geraakt in het collectieve bewustzijn. Door
deze collectieve gevoelens worden we beïnvloed, ook als we afstand hebben
gedaan van een religie. Ze kunnen terecht zijn, maar vaak ook zijn het
begoochelingen.
We kunnen last van schuldgevoel hebben maar we denken vaak pas over de
oorzaak na als we in een moeilijke situatie terechtkomen, die om een beslissing
vraagt. Dan pas worden we geconfronteerd met het gevoel van plicht en het
daarmee gepaard gaande schuldgevoel. Of dat terecht of onterecht is, is een
vraag waarop ons geweten (de ziel) het juiste antwoord kan geven.

VRAGEN STELLEN AAN JEZELF
Geestelijke ontwikkeling roept vragen op die tijdelijk verwarring kunnen geven.
Zo’n vraag als, is mijn gevoel en mijn beslissing wel juist, want ze wijken af van
wat ik geleerd heb; maar waarom voel ik mij dan schuldig?
Of vragen als: trouw en plicht, aan wie en aan wat? Schuldgevoel, is het wel
terecht? En door wie wordt dit bepaald? Uiteindelijk zal men leren ontdekken dat
er een verschil is tussen trouw zijn aan het innerlijk geweten (de ziel) die
bepalend is en niet het volgen van de aangeleerde gedachten/gevoelens van
onrust of schuldgevoel die twijfel zaaien.
Meer hierover in de lezingen op de website: Van Bethlehem tot Golgotha en Het
loslaten van oude patronen

GEWETENSVRAAG
EERLIJKHEID IN DENKEN EN HANDELEN

Heeft men kinderen dan zijn dit vaak de leermeesters. We hebben de innerlijke
plicht onze kinderen liefde en veiligheid te geven, maar ook moeten wij de
kinderen waarden en normen als eerlijkheid in denken en handelen bijbrengen,
durven voor je idealen te staan (wat anderen daar ook van vinden) die door
onszelf vanuit het hart moeten worden voorgeleefd.
Hoe doe je dat als je innerlijk in conflict bent, omdat je weet dat je eigenlijk niet
eerlijk bent. Het ene oor hangt naar de oude situatie en in zekere zin de
behoefte aan een comfortzone (geen conflicten) en het andere oor richt zich
naar een nieuwe weg. Kinderen voelen en doorzien veel meer dan wij denken,
zeker in deze tijd.

OORZAAK VAN CONFLICTEN
Plicht en verplichting gelden voor elk mens en in alle relaties: ouders onderling,
ouders en kind en andersom, in werk- en vriendschapsrelaties, op
maatschappelijk niveau.
Wat gebeurt er nu in relaties waarin de ene partij zich geestelijk ontwikkelt en de
andere partij het bestaande levenspatroon niet wil of kan opgeven? Vanuit
esoterisch perspectief gezien worden persoonlijke ontwikkelingen door het punt
van evolutie (bewustzijn op een bepaald gebied), de stralensamenstelling en het
karmische doel bepaald. Is er een groot verschil in denken en handelen binnen
de relatie, dan staat men als het ware tegenover elkaar en kunnen conflicten
niet uitblijven.
Wat is de ware oorzaak?

VERSCHIL IN DOELSTELLING
We kunnen er meestal van uitgaan dat het eerste contact in een relatie door een
erotische aantrekking en verliefdheid wordt bepaald. Naarmate de relatie een
vaste vorm aanneemt, komen de knelpunten naar voren. Deze zijn niet
gebaseerd op goed of slecht, hoewel ze vaak zo worden ervaren. Ze kunnen
wijzen op:


verschil van inzicht, doordat men zich op verschillende gebieden van
bewustzijn bevindt. Voor een globaal overzicht van al deze gebieden zie
schema op volgende dia.



de invloed van de 7 stralen (1,3,5,7 – de mannelijke en 2,4,6 – de
vrouwelijke energieën), die tegenover elkaar kunnen staan. Dit hoeft niet, ze
kunnen elkaar ook aanvullen.



het doel van de incarnatie van de partners dat verschillend kan zijn. Ook kan
het een herhaling uit een andere incarnatie betreffen die om een afwerking en
afronding van de problemen vraagt. In dat geval gaan de partners goed met
elkaar om en zijn ze later vaak weer vrienden.

KEUZE
Een relatie hoeft niet met een scheiding te eindigen. Als beide partijen elkaars
weg respecteren en elkaar vrijheid gunnen, is er veel mogelijk.
Is dat niet mogelijk en wordt een relatie in stand gehouden, dan leidt dat veelal
tot een oeverloos gebed van conflicten. Positieve energieën worden ondermijnd
door negatieve krachten en daar is niemand bij gebaat.
Waar gewoonlijk een bewust wordende ziel zijn energie geleidelijk aan gebruikt
tot heil van anderen, wordt deze nu niet of nauwelijks omgezet naar
dienstbetoon. Dit leidt vaak tot psychische of fysieke ziekten.
Een voorbeeld in deze tijd is de z.g. burn-out. Men maakt niet op de juiste
manier gebruik van energieën en is vaak gericht op het-druk-hebben, teveel
willen voor het eigen belang (status, geld, uiterlijke behoeften).
In principe keert de hoge trilling naar binnen en dat veroorzaakt ziekten, de
energie richt zich op eigen doel en daarvoor is deze niet bedoeld.

Het loslaten van oude patronen
Je kunt je afvragen hoe het komt dat er zoveel scheidingen zijn, zowel in relaties
als met ouders in deze tijd? Zijn we zo egocentrisch geworden dat we alleen aan
onszelf denken?
Voor een klein deel zal dat zeker waar zijn, maar een ieder die het proces van
oude patronen losliet, weet en heeft ervaren hoeveel twijfel en verdriet dat kan
kosten. Dus een eenvoudige zelfzuchtige beslissing is het zeker niet.
De oude patronen uit het Vissentijdperk spelen nog altijd een rol, maar
inmiddels zijn we het Watermantijdperk ingegaan en dat vraagt om vernieuwing
en dus ook om een nieuwe zienswijze ten aanzien van plicht en verplichting.
Helaas geeft men elkaar bij veel conflicten de schuld, maar toch zijn ook
scheidingen leerprocessen. Door bijvoorbeeld al meer bereid te zijn om te gaan
onderzoeken waar het eigen probleem ligt.
Als we op de hoogte zouden zijn van deze visie op het leven dan zouden de
partijen zich veel onbegrip ten aanzien van plicht en onnodig schuldgevoel
kunnen besparen.

De laatste 2 decennia zie je bij de ouders van nu een verschuiving ten aanzien
van de opvoeding. Bij verbroken relaties nemen vader en moeder steeds vaker
in onderling overleg samen de verplichting op zich om voor de opvoeding te
zorgen. Dus liefde en welzijn voor de kinderen, binnen wat er mogelijk is, staan
nu op de voorgrond.
In de relatie tot de ouders, zie je dat de kinderen zorg voor hen dragen, als zij
oud worden, ook in het geval dat deze relaties vroeger nogal moeizaam waren.
Oude patronen loslaten kost veel moeite en vaak verdriet, maar de tijd heelt alle
wonden en uiteindelijk zal de ziel overwinnen en zich uitdrukken in een nieuwe
beschaving van begrip, betrokkenheid en samen delen en dat noemt men de
liefde van de ziel uitgedrukt als plicht en verplichting aan de mensheid.

