INTELLECTUELE HOOGMOED
&
TROTS
De 3e Straal van Actieve Intelligentie

POSITIEVE EN NEGATIEVE EIGENSCHAPPEN
VAN DE 3e STRAAL
Positieve eigenschappen van de 3e straal:

Negatieve eigenschappen van de 3e straal:

Brede kijk op abstracte problemen, eerlijk in
doelstelling, grote intelligentie, capaciteit voor
concentratie, geduld, voorzichtig, mentale
verlichting.

Intellectuele trots, zorgelijk, kil, bewuste
isolatie, manipulator, onnauwkeurig, slordig,
verstrooid, onpraktisch, zelfzuchtig geld en
goederen verzamelen, kritisch naar anderen

Te verwezenlijken:
Sympathie, tolerantie, devotie, nauwkeurigheid, geen
misbruik maken van intellectuele capaciteit, energie en
gezond verstand.
Kleuren van de 3e straal:
• positief heel licht groen
• negatief zwart.

DE OUDSTE BEGOOCHELING IS ZELFZUCHT
Aanpassingsvermogen, intelligentie en
onderscheidingsvermogen zijn de kwaliteiten die
de derde straal in zich heeft.
De 3e straal geldt voor zowel de Aarde (fysiek
leven) als Saturnus (geestelijke ontwikkeling).
De oudste begoocheling voor de mensheid is de
3e straal met zijn zelfzucht. Door de evolutie van
bewustzijn heen heeft deze begoocheling steeds
meer begoochelingen van de andere stralen
omsluierd, waardoor de kernbegoocheling
meestal niet wordt herkend.

De bedoeling van de evolutionaire reis van
bewustzijn is dat elk mens deze reis maakt (van
boven naar beneden als ziel en van beneden
naar boven als persoonlijkheid), om zich
uiteindelijk bewust te worden van deze
kernbegoocheling. In dit tijdperk van Waterman
zijn er veel groepen in de mensheid die zich in
dit stadium bevinden of die zich geleidelijk aan
bewust worden.
Op elk 4e ondergebied van elk gebied heeft de
ontmoeting en overdracht naar de volgende
trede op de ladder plaats (zie schema: De
Samenstelling van de Mens).

DE SINAASAPPEL EN DE UI
Maatschappelijk gezien lijken intellect en brein
allesbepalende kwaliteiten van de mens te zijn,
zoals bijvoorbeeld de extreme aandacht voor
hoogbegaafdheid. Deze leidt in vele gevallen
tot hoogmoed.
Dit is een illusie omdat hoogbegaafdheid in
esoterische zin naar de intuïtie verwijst en het
intellect de vormgever is (in deze volgorde). De
intuïtie is niet of nog onvoldoende herkend
waardoor hoogmoed en trots als begoocheling
nog op de voorgrond treden.
Het stapelen van de begoochelingen rondom de
kern van zelfzucht kan men zich voorstellen
aan de hand van de metafoor van een ui.

Deze heeft glazige jasjes, waar men niet
doorheen kan zien, maar er is geen kern. Dit
NIETS zou men zich voor kunnen stellen als de
ziel. De ziel IS energie maar fysiek niet
zichtbaar. De sinaasappel is wel zichtbaar en
geeft energie. Vandaar het beeld van de
sinaasappel.
Om deze kern of ziel te bereiken moeten we al
die glazige jasjes afpellen, soms gaat dat
makkelijk maar in de meeste gevallen kost het
veel moeite omdat we ons niet bewust zijn van
onze begoochelingen. We zijn er dan te zeer
aan gehecht.

MAN EN VROUW
Hoewel de 3e straal van actieve intelligentie vaak
toegedicht wordt aan de man, nemen de rechten
van de vrouw in deze tijd gelukkig toe en
daarmee ook de erkenning van haar intelligentie
naast uiteraard ook haar begoochelingen.
Ooit werd de rol van de vrouw als object van
begeerte aan Eva toegedicht, dat wil zeggen, ten
behoeve van de man, maar dit is dank zij de
emancipatie steeds minder het geval.
De vraag is: hebben de vrouwen hun
eigenwaarde hiermee ook gevonden?

AFHANKELIJKHEID
Vrouwen in de moderne wereld zijn zeer
zelfstandig, en toch blijken zij vaak niet los te
zijn gekomen van het oude rollenpatroon dat
hen onbewust in conflict met hun eigenwaarde
(de ziel) brengt. Het gevoel van ”ik ben het niet
waard” of ”ik ben niet goed genoeg” speelt veel
vaker een rol dan men nu aanneemt.
Dit komt tot uitdrukking in relaties, waar
seksualiteit een grote rol speelt en waarbij de
vrouw zich innerlijk te afhankelijk opstelt van
de man. De onderliggende toon is eigenlijk
angst voor verlies. Dit kan zich ook
manifesteren door een tegengestelde houding
van overheersing ten opzichte van de man. Er
is in ieder geval geen evenwicht.

BEGOOCHELINGEN
Enkele begoochelingen van de derde straal: de
straal van actieve intelligentie; de wil tot
evolueren.
Ø druk bezig zijn
Ø individueel meewerken aan een groter plan
en niet in groepsverband
Ø bewust intrigeren
Ø creatieve arbeid zonder echt doel
Ø goede intenties gebaseerd op zelfzuchtigheid
Ø slinkse en voortdurende manipulatie
Ø belangrijkheid van eigen weten en eigen
efficiëntie benadrukken.

HOOGMOED
Bij hoogmoed speelt dat men door het (door
vele incarnaties heen) verworven intellect een
houding laat zien van beter te zijn als persoon
en meer betekenis te hebben dan de ander. Het
is dus een mentale activiteit.
Over het algemeen is er ook een houding van
neerbuigendheid ten aanzien van emoties van
anderen.
In de meeste gevallen heeft intellect de neiging
tot het rationaliseren van emoties. Als
gevraagd wordt ”ken je het gevoel van b.v.
wrok” dan wordt dat snel ontkend. Logisch
want men voelt hem niet.

Maar let eens op de manier hoe die persoon
over de mensen om zich heen denkt, dan stel
je vast dat dit meestal met veel kritiek is.
Wrok is een gevoel dat voortkomt uit
teleurstelling, ooit gelegd in de fase tussen 1
en 5 jaar. Door de mentale ontwikkeling is het
gevoel ondergesneeuwd, maar daarmee niet
weg en dan is het woord het middel tot
uitdrukking van het gevoel. Als men dan ook
nog een 5e straal van wetenschap in zijn
stralenpakket heeft, dan is cynisme, sarcasme
en leedvermaak nooit ver weg.

TROTS

Trots is een emotie (astraal). We zijn afhankelijk
van de goed- of afkeuring, dan wel bevestiging
van anderen. Of via anderen, b.v. aan de hand
van prestaties van kind, beroep of status van
anderen. Het heeft te maken met het gevoel
van uitverkoren of exclusief zijn (6e straal). We
staan immers ook in de aandacht en de
prestatie van de ander straalt ook een beetje op
ons af.
Soms verbloemt trots zijn op de prestaties van
anderen ook jaloezie. Trots zijn wordt
maatschappelijk hoger gewaardeerd dan
jaloezie.

Je kunt je dan afvragen of je dan niet trots mag
zijn. Wat is daar verkeerd aan? Natuurlijk mag dat,
maar het ons bewust worden van onze bron, de
ziel, wordt ook door deze begoocheling versluierd.
Hoe zou je dan prestaties en de waardering van
jezelf of van anderen moeten zien?
Als we spreken over de ziel, dan gaat het over
eigenwaarde en dienstbaarheid, en zijn we bereid
bewust te werken aan een doel, wat dat ook is. We
zijn ons bewust daar de capaciteiten voor te
hebben en hebben de waardering van anderen niet
nodig, omdat we weten dat we al een lange weg
van ervaring hebben afgelegd.
Blij zijn voor de ander heeft een andere intentie
dan trots, want men ontleent daar zelf geen status
aan.

3e STRAAL: FYSIEKE KENMERKEN

• Op fysiek gebied (7e straal) staat de 3e straal
in verbinding door middel van fysieke
kenmerken:
• 3e straal: beenderengestel, huid, gebit
(seksualiteit, (door-)bijten), De 7e straal met
zijn etherische energie-beïnvloeding en
seksualiteit speelt onder deze straal een
grote rol, hetgeen in deze tijd is duidelijk
zichtbaar is zoals de media aantonen. Dus op
fysiek gebied kan deze in relatie staan met
het voelen van fysieke pijnen of genot
(zie hiervoor de lezing ”Het loslaten van
Oude Patronen”).

Op fysiek gebied wordt het conflict tussen de
grove stof en hogere etherische substantie
uitgevochten als gevolg van de afdaling van de
zielenkrachten.
Indien problemen op het mentale en astrale
gebied niet worden onderkend, omgezet of
opgelost, zullen ze in het fysieke lichaam
uitmonden in ziekten van de organen. Het
etherische lichaam is de overdrager van
energieën. Het laagste gebied is het fysieke
gebied. Tevens correspondeert dit gebied met
de instincten van de mens, datgene wat in het
onderbewustzijn ligt.

WERELDNIVEAU EN PERSOONLIJK LEVEN.
Het mentale lichaam heeft de neiging tot
voortdurend bezig zijn. We horen vaak ”ik heb
het druk, druk, druk”. In deze tijd denkt men
veel, maar lang niet altijd constructief.
De belasting van het denkvermogen kan
bepaald worden door het onbekend zijn met
eigen begoochelingen. Door de collectieve
invloed op ons denkvermogen worden
verschillende begoochelingen van andere
stralen maar vooral die van de 3e straal
versterkt, zoals blijkt uit dia 7. Hierbij spelen
de eigenschappen van hoogmoed of trots een
grote rol waardoor de eigen begoochelingen
niet worden onderkend.

Het tijdperk van Waterman vraagt om
samenwerken en samen delen. En juist dit is nu zo
moeilijk door de invloed van de 3e straal omdat de
begoocheling van het zich geïsoleerd opstellen dat
belemmert; bovendien speelt de arrogantie van
het eigen gelijk, voortkomend uit vermeende
intellectuele capaciteiten een rol.
De chaos in de wereld, waar macht en geld (ook 3e
straal) en oorlog en strijd vanwege de eigen religie
zo naar voren komt, kan wel leiden tot een
bewustwording van hoe het met het eigen innerlijk
gesteld is.
Het is niet de wereld buiten ons die ons lot heeft
veroorzaakt maar ons eigen denken en handelen
waardoor het totaal van ’s mensen denken en
handelen bepaald wordt.

POSITIEVE EIGENSCHAPPEN VAN DE 3e STRAAL
De wereld zou er heel anders uitzien als we in
staat zouden zijn de begoochelingen te
herkennen, te erkennen en om te zetten. Dit
verlangt een wil tot zelfonderzoek.
De ziel geeft ons de juiste informatie zodra alle
begoochelingen en illusies helder geworden
zijn.
Er is een verschil tussen intuïtie (de ziel) en
emotionele informatie (de persoonlijkheid).
Intuïtieve informatie heeft altijd tot doel
werkzaamheid in dienst van het Plan of van de
wereld en deze kan zich op allerlei terreinen
uitdrukken.
Boodschappen of gedachten vanuit het
emotionele gebied dienen de persoonlijkheid en
versluieren de de bedoeling van die
boodschappen. (Zie de lezing: ”Doel en
Gevaren van Leiding”).

Positieve eigenschappen van de 3e straal:
Brede kijk op abstracte problemen, eerlijk in
doelstelling, grote intelligentie, capaciteit voor
concentratie, geduld, voorzichtig, mentale
verlichting.
Een voorbeeld van de juiste houding die wel de
uitdrukking ”het druk hebben” kan inhouden.
Een concreet doel voor ogen hebben en daar
gestadig zonder onderbreking aan werken, net
zolang tot het gewenste doel is bereikt. Dan
heeft men het wel druk maar dit druk zijn
bestaat uit het uitwerken en vormgeven van
ideeën. Dit vraagt zelfdiscipline ten aanzien van
tijdsinvestering en andere werkzaamheden.

DE VERSLUIERING VAN DE WARE OORZAAK
Negatieve eigenschappen van de 3e straal:
1.Intellectuele trots; 2. buitensporige kritiek; 3. voortdurende
bezorgdheid; 4. omslachtigheid; 5. hyperactiviteit; 6.
rusteloosheid; 7. over-beweeglijkheid; 8. haast; 9. wanorde;
10. chaos, 11. versnipperen van werk en tijd; 12. fysieke
traagheid; 13. onwetendheid; 14. angst voor stilte; 15. angst
om naar je innerlijk te luisteren; 16. falen bij het
ondernemen van actie wanneer deze nodig is.
Begoochelingen
a. druk bezig zijn; b. individueel meewerken aan een
groter plan en niet in groepsverband; c. bewust intrigeren;
d. creatieve arbeid zonder echt doel; e. goede intenties
gebaseerd op zelfzuchtigheid; f. slinkse en continue
manipulatie; g. belangrijkheid van eigen weten en eigen
efficiëntie benadrukken.

De uitwerking van een praktijkvoorbeeld van
vooral de 3e straal waar ook de beïnvloeding
van begoochelingen van andere stralen een rol
speelt. Het gaat hier wel om mentaal
georiënteerde mensen, die de onderliggende
emotionele kant soms wel zouden kunnen
weten maar die hem niet toepassen.
Steeds nieuwe ideeën hebben zonder dat ze de
ware vorm krijgen want in de tussentijd is er
alweer iets nieuws dat de aandacht trekt. In
feite beginnen met het begeerde eindresultaat,
maar de weg er naar toe roept teleurstelling op
(11). Dit is het versnipperen van werk en tijd
en leidt weer tot (16) falen bij het ondernemen
van nieuwe actie wanneer dat nodig is.

DE VERSLUIERING VAN DE WARE OORZAAK
Negatieve eigenschappen van de 3e straal:
1.Intellectuele trots; 2. buitensporige kritiek; 3. voortdurende
bezorgdheid; 4. omslachtigheid; 5. hyperactiviteit, 6.
rusteloosheid, 7. over beweeglijkheid, 8. haast, 9. wanorde,
10. chaos, 11. versnipperen van werk en tijd, 12. fysieke
traagheid, 13. onwetendheid, 14. angst voor stilte, 15. angst
om naar je innerlijk te luisteren; 16. falen om actie te
ondernemen wanneer deze nodig is.
Begoochelingen
A. druk bezig zijn; b. individueel meewerken aan een
groter plan, maar dus niet in groepsverband; c. bewust
intrigeren; d. creatieve arbeid zonder echt doel; e. goede
intenties gebaseerd op zelfzuchtigheid; f. slinkse en continue
manipulatie; g. belangrijkheid van eigen weten en eigen
efficiëntie benadrukken.

Men lijkt gevoelig voor suggesties maar in feite
wil men (b) individueel meewerken aan een
plan (eigen autoriteit) en niet in
groepsverband. Er treedt dan ook vaak (12)
fysieke traagheid op.
Hoewel intuïtieve informatie al voor kan komen
maar men wil niet naar het innerlijk luisteren
(15) ten gevolge van angst, dan heeft dit toch
met de bovenstaande begoochelingen te
maken. Namelijk wél in actie komen betekent
het loslaten van de persoonlijkheid en/of
persoonlijke belangen. Het maken van keuzes
kan angst oproepen.

DE VERSLUIERING VAN DE WARE OORZAAK
Negatieve eigenschappen van de 3e straal:
1.Intellectuele trots; 2. buitensporige kritiek; 3. voortdurende
bezorgdheid; 4. omslachtigheid; 5. hyperactiviteit, 6.
rusteloosheid, 7. over beweeglijkheid, 8. haast, 9. wanorde,
10. chaos, 11. versnipperen van werk en tijd, 12. fysieke
traagheid, 13. onwetendheid, 14. angst voor stilte, 15. angst
om naar je innerlijk te luisteren; 16. falen om actie te
ondernemen wanneer deze nodig is.
Begoochelingen
A. druk bezig zijn; b. individueel meewerken aan een
groter plan, maar dus niet in groepsverband; c. bewust
intrigeren; d. creatieve arbeid zonder echt doel; e. goede
intenties gebaseerd op zelfzuchtigheid; f. slinkse en continue
manipulatie; g. belangrijkheid van eigen weten en eigen
efficiëntie benadrukken.

In deze situatie speelt de wil van de 1e straal
en dominantie van eigen autoriteit
(persoonlijkheid) een rol, de 3e straal van het
intellect met zijn intellectuele hoogmoed, de 4e
straal met zijn traagheid en steeds wisselende
ideeën en uiteindelijk toch afhaken.
Deze ambivalentie wordt niet veroorzaakt door
het niet kunnen maar door steeds de
onderliggende begoochelingen en persoonlijke
situaties te gebruiken als motief voor niet
concreet handelen. Dit is gebaseerd op
zelfbedrog van de 6e straal.

HET DISCIPLINEREN VAN HET DENKVERMOGEN.
Wat kun je er nu aan doen om het
denkvermogen in rustiger vaarwater te
brengen? Zoals gezegd maakt de collectieve
invloed en de gevoeligheid ervoor onrustig en is
moeilijker te herkennen. Waar sta ik nu? Wat is
echt van mij (en dus ook mijn begoochelingen)
en wat wordt ingegeven door andere
denkvermogens of emoties. Ook veel verder
gevorderde jonge mensen worden daardoor in
verwarring gebracht.
In het begin is de methode van mindfulness
een goede aanzet om te leren zich te
concentreren en om de waarnemer van zijn
gedachten te worden, in plaats van alle
gedachten te zijn. Door ze op te schrijven kan
dit al heel verhelderend werken.

Voor mensen die al mediteren is de suggestie om
het denkvermogen concreet te disciplineren door
op vaste tijden een onderwerp in een concrete
vorm neer te zetten. Dat kan een tekst zijn over
een onderwerp waar interesse voor is, een
werkplan verder uitwerken etc.
Op deze manier wordt de aandacht verlegd naar
het hogere gebied. Dit kost zeker in het begin
moeite, maar door bewust naar een resultaat te
werken, kan het denkvermogen zich meer richten
op de ziel en zal de beïnvloeding van het astrale
gebied (persoonlijke omgeving en het collectieve
gebied) teniet doen.

CONCLUSIE
In relaties of groepen speelt veel-kritiek-hebben-opanderen een grote rol. Dit is gebaseerd op
intellectuele hoogmoed (3e Straal) en geestelijke
eerzucht (1e Straal) en/of jaloezie (6e Straal). De kern
zelfzucht komt door alle stralen heen tot uitdrukking
en deze staat uiteindelijk de ware Liefde-Wijsheid
van het hart in de weg. Helaas heeft de zelfzucht al
vele groepen en relaties doen mislukken.
Het zou goed zijn om te beseffen dat ieder treetje
omhoog op de ladder tot alomvattend bewustzijn met
veel tegenslag bereikt zal worden. Het is niet bepaald
a piece of cake. Uiteindelijk zal ieder op zijn eigen tijd
het doel bereiken in de wetenschap dat het doel voor
iedereen gelijk is.

