
JALOEZIE
Wat is de diepere oorzaak van jaloezie of afgunst?



WHO IS TO BLAME?
Naar jaloezie en afgunst, maatschappelijk 
gezien als een negatieve eigenschap, is al veel 
onderzoek gedaan. Hoe kijkt de esoterie hier 
naar?

Belangrijk: begoochelingen zijn onbewuste
drijfveren in het leven van alledag. De 
evolutionaire doelstelling van de mens is om in 
het aardse leven door middel van een 
natuurlijke ontwikkeling van het niet-werkelijke
(persoonlijkheid met de begoochelingen) naar 
het werkelijke (ziel) te streven



JALOEZIE IN EEN LIEFDESRELATIE

Deze begoocheling kan zeer negatief in 
haar uitwerking zijn, ondanks dat men 
maatschappelijk vaak vindt dat een jaloerse 
partner veel van zijn/haar man/vrouw 
houdt; in andere soorten relaties wordt 
afgunst negatiever beoordeeld.



DE OORSPRONG VAN JALOEZIE
De oorsprong van jaloezie

Deze is terug te voeren tot de oudste 
begoocheling van de 3e straal van de planeet 
Aarde en daarmee inherent aan het begin van 
het aards bestaan namelijk de zelfzucht (of 
bezit), die gemakkelijk tot jaloezie leidt.

De eerste mensen konden alleen instinctief 
reageren, dus met agressie en seksualiteit, 
omdat het bewustzijn van emoties en denken 
nog niet was ontwikkeld. In het Atlantische 
tijdperk bouwde de mens het astrale lichaam 
en daarmee de positieve en negatieve emoties 
als schillen van een ui om de eerste 
begoocheling heen. 

Tijdens de periode van het Arische ras met zijn 
mentale ontwikkeling werden emoties 
gerationaliseerd waardoor de oorspronkelijke 
begoocheling van zelfzucht steeds moeilijker 
herkend en gevoeld kon worden. 

Juist door de mentale ontwikkeling komt men 
dichter bij zijn oorspronkelijke bron, de ziel, 
waardoor op een zeker punt van bewustwording, 
de diepst weggezonken begoocheling van 
zelfzucht voor onszelf zichtbaar kan worden. Het 
kenmerk van de ziel is onzelfzuchtigheid. Toch is 
het bijzonder moeilijk de zelfzucht te herkennen 
omdat men zijn handelen ervaart als goed te 
doen. De beweegreden bij altruïsme is, esoterisch 
gezien, op geen enkele wijze erkenning te 
verwachten, noch van de buitenwereld noch van 
leraren.



INSTINCTEN
De basis van de begoochelingen: instincten

De mens is een dierlijk/geestelijk wezen dat 
gedurende de evolutionaire reis geleidelijk aan 
de dierlijke aspecten ombuigt tot creatieve 
energie in dienst van het geheel. Toch leiden  
instincten als agressie en seksualiteit, die aan 
de mens eigen zijn, een verborgen bestaan en 
zo beschouwd zijn bezit en zelfzucht de 
knelpunten.

Gedrag door onbewuste begoochelingen

o Behoefte aan dankbaarheid van anderen.

o Behoefte aan trots en erkenning van de 
buitenwereld.

o Het ervaren van een eigen niet op te vullen 
gevoel van ontevredenheid.

o Het druk hebben zodat men niet bezig hoeft 
te zijn met onderzoek naar eigen problemen.

o Een diepgevoelde jaloezie naar anderen die 
een hogere status hebben.

o Jaloezie ten aanzien van de eigen partner 
en/of kinderen.

o Het veinzen van werk te doen in dienst van 
het geheel, maar dat eigenlijk alleen het 
eigen doel dient.



DE EERSTE 2 LEVENSJAREN
In de eerste 2 levensjaren wordt de basis 
gelegd hoe wij later in het leven met deze 
instincten zullen omgaan. Rond het 2e jaar 
wordt de eigen wil zichtbaar. We kennen 
allemaal die krijsende lieverdjes middenin in 
een supermarkt, omdat zij juist dát autootje of 
snoepje willen hebben en niet tot rede te 
brengen zijn. Het leidt vaak tot een conflict 
tussen ouders en kind. De bedoeling is om de 
eigen wil van het kind naar een juiste 
verhouding van wederzijds respect en sociale 
cohesie te leiden. 

Dit is bepaald wel een moeilijke fase voor de 
ouders want zij vraagt geduld en kalmte. In 
deze fase spelen agressie (verzet) en macht 
een rol. Deze kunnen zich tot een evenwichtige 
en natuurlijke zelfwaardering ontwikkelen. In 
negatieve zin als de strijd, al dan niet 
onderdrukt, in het voordeel van het kind beslist 
wordt. In dit geval zal de opgedane ervaring 
leiden tot zich steeds herhalende conflicten om 
eerzucht en macht, waarbij agressie vaak de 
ondertoon is.

Er zijn 3 aspecten van de wil die het gedrag 
meebepalen: een punt van evolutie dat wat 
verder ontwikkeld is dan dat van de ouders; de 
1e straal van de wil in het stralenpakket en het 
astrologisch teken waaronder het kind staat. 



ROND HET 3e LEVENSJAAR

Rond het 3e jaar speelt deze strijd van 
autoriteit ook, maar dan gericht op seksuele 
aantrekking tussen vader/dochter of 
moeder/zoon. Deze is dan meer gebaseerd op 
een onbewust niveau van de seksualiteit. 
Hierdoor is de andere autoriteit (vader of 
moeder) dus een rivaal, die door het kind 
afgewezen wordt, waarbij jaloezie een grotere 
rol gaat spelen. 

Er komen ook andere begoochelingen aan bod,  
zoals de favoriet van de vader of moeder willen 
zijn. Ook kan de eerzucht aangewakkerd 
worden, door beter te zijn dan de ongewenste 
partij (de rivaal). Zeker als in de eerdere fase 
van de wil de eigen autoriteit van het kind 
overheersend is. 

Hoewel jaloezie al min of meer latent aanwezig 
is, zal deze door de innerlijke, onbewuste 
behoefte aan seksualiteit (die de verhouding 
tussen het mannelijk/vrouwelijk zichtbaar 
maakt) versterkt worden. 



DE BRUG NAAR EEN NIEUWE 
GENERATIE

Een belangrijk punt in de ontwikkeling van het 
kind is hoe de ouders hun eigen opvoeding 
ervaren hebben. Het lijkt mij plausibel dat deze 
een herhaling of kopieergedrag van de ouders 
kan worden.

Een ander belangrijk aspect is de 7e straal die
de hoofdrol speelt onder het Watermanteken. 
Het etherisch lichaam is een voertuig dat zeer 
beïnvloed kan worden. Bovendien is seksualiteit 
verbonden met het heiligbeencentrum en ook 
gelieerd aan de 7e straal (meer hierover: zie de 
lezing: Het Loslaten van Oude Patronen).

Het zelfbeeld van het kind wordt gevormd door 
zijn ervaringen, zowel positief als negatief. 
Deze gevoelens zullen later op dezelfde manier 
als volwassene op de partner geprojecteerd 
worden. 

Vanuit dit perspectief kan men zich ook 
voorstellen dat dit patroon van generatie op 
generatie herhaald wordt. Pas als een generatie 
zich als groep bewust wordt van de werkelijke 
oorzaak van de oudste begoocheling (zelfzucht 
dus), kan de ketting van negatieve gevoelens 
en begeerten doorbroken worden.



VOORWAARDEN VOOR VERANDERING
Jaloezie en uitverkorenheid (6e straal) leiden 
ook tot hoogmoed (3e straal). Eerzucht en 
macht (1e straal) spelen in meer of mindere 
mate in het verdere leven een grote rol. Andere 
stralen kunnen dat nog versterken of juist 
afzwakken, afhankelijk van het lichaam  
(mentaal, astraal of fysiek) waarop men 
gefocust is.

De instinctieve en astrale gevoelens worden 
door ieder mens bij elke incarnatie opnieuw 
doorleefd. Hieruit moet ook blijken in hoeverre 
begoochelingen uit vorige incarnaties 
overwonnen zijn. Hoe verder de ziel op weg is, 
des te sneller zal men zich van de 
begoochelingen bewust worden. 

De volgende voorwaarden bepalen de weg die 
men gaat in het leerproces: 

1. Het punt van evolutie van het kind én dat 
van de ouders. 

2. Het stralenpakket al dan niet afwijkend van 
de ouders. 

3. Het waarden- en normenpatroon van de 
omgeving en levensomstandigheden, maar 
ook dat van het land, waarin men opgroeit. 

4. De opdracht in relatie tot de drie 
begoochelingen die men in dat specifieke 
leven moet leren begrijpen en overwinnen. 



BEWUSTWORDING

Vanuit esoterisch standpunt komen er, als men 
mentaal voldoende ontwikkeld is, in een 
bepaalde incarnatie vragen als: wat is het doel 
van mijn leven, waarom ben ik hier en waar ga 
ik naar toe? Vaak krijgt men behoefte aan een 
vorm van meditatie en dat is een signaal dat 
onze onzichtbare bron, de ziel, dan op de deur 
van de onze persoonlijkheid klopt.

Dit is het begin van herkennen, erkennen en 
omzetten van krachten (begoochelingen) naar 
energieën (de ziel).

Ook al is men zich niet bewust van deze theorie 
en haar terminologie, men doorloopt toch 
hetzelfde proces, totdat er een incarnatie komt 
waar men ook die ervaringen met de theorie 
achter de Samenstelling van de Kosmos en de 
Mens verbindt.



Het symbool voor chocola: een gevoel van niet gewaardeerd worden met als 
gevolg jaloezie of afgunst maar ook zelfbeklag


