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STOF TOT NADENKEN

Orgaandonatie?

Elk Mens is Uniek

Samenvatting

Artikelen, die Stof tot Nadenken kunnen geven, zijn gemaakt naar
aanleiding van onderwerpen die in de maatschappij aan de orde
zijn of ooit geweest zijn.

In deze presentatie de interpretatie van Elly Lichtenberg over de
Nieuwe Psychologie van Alice A. Bailey. Het uitgangspunt is het
denkbeeldig schema van de makro- en mikrokosmos op de
volgende dia.

Zo boven, zo beneden. Het grondbeginsel van de Samenstelling van
de Mens.
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DE SAMENSTELLING

VAN DE MENS

Pijnappelklier

Hypofyse

Schildklier

Thymusklier

Alvleesklier

Geslachtsklieren

Bijnieren

Dit schema wordt later besproken.
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De Nieuwe Psychologie van Alice A. Bailey

De Evolutie van Bewustzijn is gebaseerd op de volgende
vooronderstellingen en wetten:

 Alles is energie

 Er zijn zeven fundamentele energieën

 De Wet van Oorzaak en Gevolg

 De Wet van Wedergeboorte



L K S

Een ander Licht op bestaande aannames?

Emoties, gedachten en de waarneming van ons fysieke lichaam zijn
voor ons een feit. Voor veel mensen is het nog niet herkenbaar
vanuit welke bron wij voelen, denken en handelen.

Waarom moet de ene mens heel veel lijden en komt de ander het
geluk schijnbaar aangewaaid?

De tegenstellingen in het ervaren van het dagelijkse leven lijken
soms zo groot en onrechtvaardig.

In de Nieuwe Psychologie zijn er wellicht aanwijzingen te vinden,
die een nieuw licht op het (geconditioneerde) denken kunnen
werpen.
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De koning van Katoren

Jonge kinderen in deze tijd tonen steeds vaker een omvattender
bewustzijn en kunnen ons veel leren, als we bereid zijn er naar te
luisteren.

Mijn kleindochter was het boek De koning van Katoren van Jan
Terlouw aan het lezen.

Ze vertelde dat de koning dood was en ik vroeg haar: hoe denk jij
over de dood?

Ben jij er bang voor en denk jij dat er nog meer is na de dood?
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Verhaal van Anne

Anne 8 jaar:
Als ik dood ben, dan word ik heel groot (ze spreidde haar armen als
vleugels). Even daarna staan er een heleboel foto’s naast elkaar van
familie, dan schuiven de foto’s in elkaar en wordt het één foto. Ik
word weer heel klein en duik in die foto en word bij mijn mama
geboren.

Anne 7 jaar
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Verhaal van Sebastiaan

Sebastiaan 7 jaar; Zijn broertje vulde het aan met zijn filosofie:
Als je dood bent dan zit God aan de kassa en vaders, moeders en
kinderen staan daar en God zegt: jij gaat naar die vader en moeder
of jij gaat naar dat kind. Een paar weken later - hij had er blijkbaar
over nagedacht - zei hij: het was niet God, die aan de kassa zat,
maar de helper van God.

Sebastiaan 6 jaar
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Wijsheid of fantasie?

Is dit wijsheid of fantasie?

Anne:
Haar weten van een omvattend bewustzijn na de dood en het
vormen van een groep in haarzelf bij het opnieuw geboren worden
is geen fantasie, want zij vertelt helder en eenvoudig over de Wet
van Wedergeboorte.

Sebastiaan:
Ook hij vertelt op een simpele, maar duidelijke manier de Wet van
Karma, zonder het beladen idee van schuldvereffening. Ook is er
een besef in hemzelf van goddelijkheid, die men ook de
Immanente God noemt. Een jaar voor deze uitspraken hadden zij
de tekeningen gemaakt, die symbolisch dezelfde wijsheid
weergeven. Deze kinderen leven in een intellectuele omgeving
waar religie noch esoterie een rol speelt.
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Nog meer aanwijzingen

Deze verhalen geven nog meer aanwijzingen, b.v.:

Dat de ziel onsterfelijk is, alleen het waarneembare fysieke lichaam
sterft.

Dat de hemel niet alleen na de dood is, maar dat men zich hiervan
bewust kan zijn in het leven op aarde.

Dat dit Weten van deze kinderen zonder vooroordeel is en zij zich
niet gebonden voelen aan een bestaande religie met zijn dogma’s.

Dat zij geen angst voor de dood kennen en zich meer
bewust zijn van de taak of opdracht voor dat leven in die specifieke
groep of bij bepaalde personen, al kunnen zij die nog niet
benoemen.
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De Visie vanuit esoterisch standpunt

De ziel op zijn eigen gebied is volmaakt, maar wordt zich door aardse ervaringen van
Zichzelf bewust.

De ziel kiest onder de wetten van Karma en Wedergeboorte steeds een nieuwe
incarnatie, bedoeld als leerproces. Met andere woorden: elke incarnatie is als opnieuw
naar school gaan en examens doen.

We kunnen slagen maar we kunnen ook wel eens blijven zitten of slechte cijfers halen.
Maar er bestaat altijd gelegenheid voor herkansing. De ziel kent geen tijd.

Bij elke volgende klas wordt het leerproces moeilijker, maar je hebt ook meer kennis
verworven om het toe te passen. Bij examens is afkijken er niet meer bij, men moet op
eigen kracht het eindresultaat verwerven. Het Pad naar een omvattender bewustzijn
kan alleen door eigen ervaring gelopen worden.

Het vermogen van de ziel is, door middel van het denkvermogen, onze misleidingen
(begoochelingen) te doorzien. Men komt gaandeweg tot het besef, dat de meeste
moeilijkheden ons niet aangedaan zijn, maar worden veroorzaakt door de gehechtheid
er aan.

Deze hypothese kan ons inzicht in onze problemen geven en ons leren er anders mee
om te gaan.
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Samenstelling van de Mens

Het fysieke lichaam is opgebouwd op basis van de som van alle ervaringen in
voorgaande incarnaties (astrologisch de Maan). Deze samenstelling biedt de
ziel gelegenheid voor nieuwe ervaringen op fysiek gebied.

Elk mens is samengesteld met een energie op de ziel en de persoonlijkheid
en verder op het mentaal, op het astraal en op het fysiek lichaam.

Uitgaande van deze hypothese:

 is elk mens ook uniek in de samenstelling van zijn lichamen.

 heeft ieder mens zijn eigen opdracht.

 bevindt elk mens zich op een bepaald punt van het evolutionaire proces.

moet het dientengevolge wel zo zijn, dat het implanteren van organen van
anderen verwarring schept in de doelstelling van de ziel.
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Orgaandonatie en karma

Uitgaande van de Wet van Karma, kan men naast een andere samenstelling
van energieën ook een stuk karma van de donor gaan meedragen.

Dit kan betekenis hebben voor zowel de ontvanger als de gever.

Er zijn al gevallen bekend van persoonsverandering maar ook als de mogelijke
verandering veel minder expliciet naar buiten komt, dan blijft de mogelijkheid
bestaan dat de karmische gevolgen in andere levens een rol zouden kunnen
gaan spelen.

Op dit moment is de kennis en wijsheid over de Wet van Karma nog
onvoldoende aanwezig om een juiste afweging te maken.
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Voorbeeld

Persoonsverandering kan zich om verschillende redenen voordoen, b.v.:

 De chakra, die in verband staat met het zieke orgaan van de ontvanger, kan
in zijn verhouding stoffelijk – etherisch anders zijn samengesteld dan het
orgaan van de donor (zie vanaf dia 26 Samenstelling van de Mens).

 Ook de energiesoort kan anders zijn dan die van de gever. Er zijn 7 stralen
(energieën).

 De ontvanger kan een andere karmische opdracht in dat leven hebben dan
de gever.

 Binnen familierelaties kunnen energiesoorten gelijk zijn, maar deze hoeven
niet hetzelfde gehalte te hebben; bovendien kunnen beiden, de donor en
de ontvanger, verschillende individuele karmische opdrachten hebben,
herkenbaar als b.v. verschillende karakters.
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Vragen

Dat roept de vragen op, nog afgezien van de fysieke problemen, zoals:

 Is het wel de bedoeling dat de ontvanger veel langer moet leven op deze
aarde?

 Komt de wens om langer te leven door angst voor de dood of dat wat er na
de dood gebeurt? Of is het de angst voor het lijden?

 Zou het kunnen zijn, dat juist het lijden ons inzichten kan brengen in leven
en dood, of in het ons bewust worden van onze bron of ziel?

 Is het gehecht zijn aan ons fysieke lichaam de werkelijke bron van onze
maakbare wereld?
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Een Nierdonatie en zijn gevolgen (1)

Een voorbeeld van een mogelijke persoonsverandering:

 Een jongeman studeerde rechten, kreeg tijdens zijn studie een nieuwe nier.
Hij knapte zienderogen op en besloot zijn studie af te breken en voor
priester te gaan studeren. Na een paar jaar is hij toch overleden.

 Deze ommezwaai in de beroepskeuze kan mogelijk esoterisch een
aanknopingspunt zijn en een andere kijk op de situatie geven.

 Een mens heeft verschillende energieën op verschillende lichamen,
afhankelijk van wat er geleerd moet worden.

Deze jongeman studeerde rechten, een leven gericht op analyseren,
wetenschappelijk te onderbouwen en op te komen voor het recht van
anderen. De aandacht is gericht op het mentale lichaam.

De nieren regelen de afvoer van giftige stoffen en staan in relatie tot het
etherisch lichaam en stuitcentrum. Veel mensen hebben nierproblemen en
lijden aan verstopping, zie Esoterische Genezing blz.77 – Engelse uitgave.
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Esoterische benadering

Hij krijgt een nieuwe nier, die blijkbaar van een andere samenstelling is en die
een andere evolutionaire doelstelling had, want:

 Het is noodzakelijk om na de mystieke fase het mentale lichaam te leren
beheersen, vaak wordt gekozen voor een wetenschappelijke richting.

 In de volgende fase of incarnaties kunnen de mystieke ervaringen en
persoonlijke begoochelingen, vanuit het denkvermogen, verlicht door de
ziel, op hun juiste merites worden beoordeeld.

 Deze fase heet ook wel de Arjoena-ervaring of Het Edele Middenpad. (Zie
Witte Magie, Regel 7, vanaf blz. 164).
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Een Nierdonatie en zijn gevolgen (2)

Na de operatie verlegde de ontvanger van de nier zijn aandacht naar een
celibatair leven – (verstopping van de heiligbeen- of sexchakra), terwijl de
oorspronkelijke doelstelling van zijn ziel blijkbaar wetenschappelijke
ontwikkeling was.

Verstopping in het etherisch lichaam kan zich in elke chakra voordoen. In dit
specifieke geval wijst bewuste onthouding in eerste instantie naar de
heiligbeenchakra.

Zie Nieuwe Psychologie ,deel I – Sekse en Discipelschap en Esoterische
Genezing, blz.177 en Nieuwe Psychologie, deel 1, blz. 237
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Hypothese

In geval van deze jongeman zou men kunnen veronderstellen dat hij zijn
nierprobleem meegenomen heeft vanuit de voorgaande incarnatie,
aangezien hij er al jong last van had.

Een van buitenaf opgelegd celibatair leven impliceert onderdrukking van het
seksleven. In de mystieke fase is men nog emotioneel (astraal) gepolariseerd
en bij gevolg is onderdrukking slecht voor lichaam en geest, doordat de ziele-
invloed wordt geremd en ziektes het gevolg kunnen zijn.

Omdat het zijn keuze in dit leven was een universitaire opleiding te volgen, is
het vermoeden gewettigd dat de mogelijkheid er was om zijn emotionele en
lichamelijke gevoelens opnieuw, en nu met de juiste doelstelling te kunnen
ervaren.

Wilt u er meer over lezen, zie de lezingen: Van Bethlehem tot Golgotha (in
bewerking) en De Samenstelling van de Mens.
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Geen Orgaandonatie, maar wat dan wel?

Het esoterisch uitgangspunt is: het etherisch lichaam, de endocriene klieren,
het zenuwstelsel en de bloedstroom vormen samen het fysieke-, emotioneel-
en mentale lichaam, elk persoon heeft een individuele samenstelling van
energieen en heeft een individueel punt van evolutie.

Hieruit kan men de conclusie trekken dat organen van goedbedoelende
donoren, verwarring scheppen in de doelstelling van de ziel. Alleen het
implanteren van eigen stamcellen zouden aan de gezondheid van de mens
(zonder schade) kunnen bijdragen.

Ter overweging voor de medische wetenschap:
 Onderzoek naar eigen stamcellen zou wereldwijd nog veel meer aandacht

moeten krijgen.
Ter overweging vooor de politieke leiders:
 Meer informatie inwinnen over andere mogelijkheden dan orgaandonatie

en het publiek de keuze geven, dus geen wet die dat bepaalt.
 Meer geld beschikbaar stellen voor onderzoeken naar Eigen Stamcellen.
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De Toekomst

Bij jonge kinderen (Nieuwetijdskinderen) is waarneembaar, dat zij
omvattender in hun bewustzijn zijn en in een gezonder fysiek lichaam zitten.
Dit zal in de toekomst voor de mensheid ook gelden.

Men zal zich dan bewust zijn van de taak voor dat leven.

De angst voor de dood zal overwonnen worden. Mensen met bijna-dood-
ervaringen getuigen hiervan. Zie o.a. het wetenschappelijk onderzoek van de
cardioloog Dr. Pim van Lommel.

Men zal weten wanneer de voorgenomen taak in een incarnatie voltooid is,
waardoor het fysieke lichaam (een besluit bewust genomen door de ziel) kan
worden verlaten.

Men keert terug naar het gebied waar men verder zal werken op een ander
bewustzijnsniveau zonder een fysiek lichaam en dus niet zoals het
Christendom het voorgesteld heeft – de “eeuwige rust”.
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Epiloog

Het voortijdig beëindigen van het leven.

Suicide is geen besluit van de ziel, maar van de persoonlijkheid, die niet
opgewassen is tegen de moeilijkheden in het fysieke leven.

Door het leven zelf te beindigen wordt het doel van de ziel belemmerd en niet
zozeer het doden van een speciaal stoffelijk lichaam.

Dus géén straf van God, maar uitstel van het bewustwordingsproces. (zie
Esoterische Genezing blz. 321).

Ter overweging voor alle mensen die voortijdig hun leven willen beëindigen.
De jaren en de taak, die iemands eigen ziel zich, voor dat leven, als doel heeft
gesteld (of men zich dat nu bewust is of niet) staan vast.

Het fysieke leven afbreken zal aan de problemen niets veranderen, want na
de dood is het bewustzijn op dat gebied, waar men zich ook bevond vóór de
dood. Zie de lezing: De Dood, De brenger van Verandering. Informatie over
Euthanasie, zie Esoterische genezing, blz. 236.
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DE SAMENSTELLING

VAN DE MENS

Pijnappelklier

Hypofyse

Schildklier

Thymusklier

Alvleesklier

Geslachtsklieren

Bijnieren

Meer weten? Zie Lezingen:

De Samenstelling van de Mens deel 1 en 2.

(zie ook www.ngwd.nl)
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Evolutie van bewustzijn

Het evolutieproces van Bewustzijn is de weg van grove stof naar atomaire
substantie (zie schema op dia 22) en omvat het omzetten, integreren en
samensmelten van de chakra’s.

De kennis en ervaring van de 7 stralen manifesteert zich door de 5 zintuigen.
De 7 energieën worden herkend door eigenschappen en zijn misleidingen
(begoochelingen).

De ziel op zijn eigen gebied is volmaakt, maar wordt zich van zichzelf bewust
d.m.v. aardse ervaringen.
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De Zeven Stralen

1e straal Wil of Macht

2e straal Liefde-Wijsheid

3e straal Actieve Intelligentie

4e straal Harmonie door Conflict

5e straal Concrete Kennis of Wetenschap

6e straal Abstract Idealisme of Devotie

7e straal Ceremoniële Orde of Magie

Karaktereigenschappen van deze energieën,
zie de lezing De Samenstelling van de Mens.
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Het Etherisch Lichaam

Het etherische lichaam bestaat uit de heersende energie(ën), waarop de
mens, de groep, de natie of de wereld reageert in een bepaalde tijd, cyclus of
wereldperiode.

B.v. het Vissentijdperk stond onder invloed van de 6e straal – het
Watermantijdperk staat onder invloed van de 7e straal.

De individuele mens heeft in eerste instantie te maken met de energieën van:

ziel – persoonlijkheid – mentale lichaam – astrale lichaam – fysieke lichaam
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Het Fysieke Lichaam in relatie tot de Chakra’s

CENTRA

Hoofdcentrum

Agnacentrum

Keelcentrum

Hartcentrum

Zonnevlechtcentrum

Heiligbeencentrum

Stuitcentrum

ENDOCRIENE KLIEREN

Pijnappelklier

Hypofyse

Schildklier

Thymusklier

Alvleesklier

Geslachtsklieren

Klieren van de bijnieren
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Het Fysiek Lichaam(1)

Het fysieke lichaam van de mens bestaat uit grofstoffelijke en fijnstoffelijke
substantie.

Het etherische voertuig is fijnstoffelijk en bestaat uit ontelbare lijnen van
kracht en energie.

Het etherische lichaam sluit als een duikerspak om de mens heen en de
chakra’s zijn door middel van nadi’s de verbindingspunten met de endocriene
klieren.

De levensdraad is gevestigd in het hart (zilveren koord).

Het zich definitief terugtrekken van de levensdraad uit het hart kennen wij als
de (vastgestelde) dood van het fysieke lichaam.

Esoterisch is dit de overgang naar een ander bewustzijn.

De bewustzijnsdraad (gouden koord) is gevestigd in het hoofd.
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Dit betekent bij hersendood dat debewustzijnsdraad met het fysieke brein /
de hersenen verbroken is, maar er bestaat nog wel contact met de ziel en zijn
emotionele en mentale lichaam. Dus hersendood is niet dood.

De scheppingsdraad bevindt zich in de keel. Het zenuwstelsel is de
grofstoffelijke tegenhanger (negatieve aspect) van miljoenen nadi’s van het
etherische deel (positieve aspect).

De 7 grote endocriene klieren zijn de eerste ontvangers van de energie van de
chakra's. Ze zijn aansprakelijk voor het tot stand komen van het grofstoffelijke
lichaam.

De bloedstroom is de drager van het levensbeginsel (prana), gecombineerd
met energie van het etherische lichaam, zenuwstelsel en endocriene klieren
en is gevestigd in het hart.

Het Fysiek Lichaam(2)
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Bronnen

Boeken

Esoterische Genezing
Alice A. Bailey; [geautoriseerde vertaling uit het Engels]
Door Regina L.V. Tierie-Versteegh. - Den Haag: Servire,
4e druk. ISBN 90-6271-568-0

Nieuwe Psychologie deel 1
Alice A. Bailey; [geautoriseeerde vertaling uit het Engels]
Door Regina L.V. Tierie-Versteegh. – 2e druk - Wassenaar : Mirananda, 1981.
(Een verhandeling over de zeven stralen; Deel I). ISBN 906271630X

Witte Magie
Alice A. Bailey; [geautoriseerde vertaling uit het Engels]
Door Madelon de Man. Mirananda, Den Haag. 4e druk. ISBN 90-6271-668-7. 

Meer informatie: www.lucistrust.org/arcane


