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Esoterische genezing Wet I, II en IV

Alle ziekten zijn het gevolg van een geremd zielenleven.

Ziekte is het product van en is onderworpen aan 3 invloeden:

 Het verleden van de mens, waarin men de prijs betaalt van oude dwalingen;

 De erfenis, die van groepsoorsprong is en waarin men met de gehele
mensheid deelt;

 De Oude Wet van Delen in het Boze. Deze wet moet later plaats maken voor
de nieuwe Wet van het Oude overheersend Goede.
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Drie Wetten van Gezondheid

Het GOEDE (1e aspect of energie van de Logos).
Deze wet beheerst de mens via het hoofd, met de ademhalingsorganen en het
slaapvermogen en die bestuurt de wet: wil tot leven. Deze roept wrijving op door
de werkeloosheid van het stuitcentrum. De wisselwerking treedt slechts in
werking, wanneer de mens het stadium van discipel of ingewijde heeft bereikt.

Het SCHONE (2e aspect of energie van de Logos).
Deze wet beheerst de mens via het hartcentrum en bestuurt de wet van ritme.
Als de zonnevlecht in gebreke blijft om te reageren, treedt er wrijving op met als
gevolg hartkwalen, darmstoornissen en andere kwalen die onder het middenrif
liggen.

Het WARE (3e aspect of energie van de Logos).
Deze wet beheerst het keelcentrum en bestuurt de wet van kristallisatie (fysiek
lichaam - beenderen). Bij het onvermogen van de ziel om te reageren op haar
ideaal en haar onmacht de waarheid of het WARE uit te drukken, ontstaat er
wrijving tussen de heiligbeen- en keelchakra. Door deze wrijving ontstaat o.a.
reuma of artrose.
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Oorzaken van Ziekte

Het merendeel van de ziekten is:
 Van groepsoorsprong
 Het gevolg van besmetting
 Voortkomend uit verkeerde voeding, zowel fysieke als geestelijke voeding.

De drie hoofdgroepen van ziekten voor de grote massa en voor de Gemiddelde
burger:
 Tuberculose
 De venerische ziekten
 Kanker

De twee voornaamste ziekteverschijnselen voor de intelligentsia en discipelen:
 Hartkwalen
 Zenuwstoornissen

De Wet van oorzaak en Gevolg of Karma regeert alle ziekten. Deze wet omvat
zowel het individuele, het groepskarma, het nationale als het totale menselijke
karma.
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Opmerkingen

Esoterische kennis is niet bedoeld om geestelijk leven te richten naar grotere en
toenemende subjectiviteit (dit leidt tot een mysticus van het Vissentijdperk).

Het tegenovergestelde is de bedoeling: alles wat een discipel wezenlijk is op de
innerlijke gebieden, moet objectief worden; zo wordt geestelijk leven een zaak
van alle dag.

Gevrijwaard te zijn tegen de gevolgen van menselijke ziekten is geen aanduiding
van geestelijke superioriteit. Het zou eenvoudig kunnen wijzen op de geestelijke
zelfzuchtigheid en zelfvoldaanheid.

De ingewijde van de 3e graad kan zich pas hiertegen vrijwaren, omdat hij zich
volkomen bevrijd heeft van begoochelingen en het persoonlijkheidsleven verder
geen macht over hem heeft.
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De ontwikkeling van Mysticus tot Discipel

Bij de eerste uitbreiding van bewustzijn (1e inwijding – de Geboorte) wordt het
definitieve contact van de ziel met de persoonlijkheid gelegd. Het begin van de
bouw van de Antahkarana of de Regenboogbrug.

Tot halverwege de 2e inwijding is men in de fase van het mystieke bewustzijn, het
brandpunt van bewustzijn is gepolariseerd op het astrale gebied. De aandacht is
hoofdzakelijk gericht op eigen beleving.

Halverwege de 1e en 2e inwijding wordt het brandpunt van bewustzijn verlegd
naar het mentale gebied. De discipel wordt steeds meer bepaald door
zielenenergie die tot uitdrukking komt in dienst voor de wereld. Dit proces leidt
uiteindelijk tot de samensmelting van de ziel en de persoonlijkheid (proces tot
aan de 3e inwijding).
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Mystici: belemmeringen door eigen gedachtevormen

De mysticus is zich altijd van zijn tweeslachtigheid (zijn ziel en zijn
persoonlijkheid) bewust. Hij is de zoeker naar het licht, naar de ziel, naar de
geliefde, naar dat hogere en naar datgene wat gevonden kan worden.

Hij streeft naar erkenning van en door het goddelijke, hij is een volgeling van het
visioen.

Ziekte is het gevolg van de belemmering van doorstroming van zielenenergie.
Deze belemmering wordt door de mysticus tot stand gebracht door zijn eigen
gedachtevormen, voortdurend geschapen als reactie op zijn opstijgende aspiratie.

Deze gedachten worden een slagboom tussen hem en de ziel en blokkeren zijn
contact en de daaruit voortvloeiende instroming van zielenenergie.



L K S
Psychologische Ziekten van Mystici

Een mysticus staat open voor psychologische toestanden, verbonden met de
geïntegreerde persoonlijkheid, welke grotendeels op het astrale gebied
geconcentreerd is.

Begoochelingen, inherent aan het astrale gebied, vervormen de Werkelijkheid
(zie lezing over Begoocheling, een Wereldprobleem).

De gespleten persoonlijkheid is de laagste uitdrukking van een mystieke toestand.

Gespleten persoonlijkheid: het zich bewust worden van de ziel, maar deze
moeilijk of niet kunnen uitdrukken in de persoonlijkheid.
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Probleem van discipel, instroming van zielenenergie

Zoals gezegd: de mysticus wordt bepaald door eigen gedachtevormen, maar een
discipel is vatbaar voor mentale moeilijkheden en voor die kwalen welke
verbonden zijn met instroming van energie.

Deze mentale moeilijkheden zijn toe te schrijven aan de samensmelting (hetzij
volledig of gedeeltelijk) van de ziel en de persoonlijkheid.

Een discipel draait de gehele toestand om en valt ten offer (voor de 3e inwijding)
aan de instroming van zielenenergie die tot hem komt uit:

1. Zijn eigen ziel, met welk centrum van energie spoedig een samensmelting
plaatsgrijpt.

2. Zijn groep of de Ashram waarbij hij als aangenomen discipel aangesloten is.

3. Zijn Meester, met Wie hij een geestelijk contact heeft en voor Wiens trillende
invloed hij altijd gevoelig is.

4. De Hiërarchie, welke energie hem kan bereiken door bemiddeling van de drie
hierboven genoemde factoren.
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Ziekten van Discipelen

Alle discipelen zijn blootgesteld aan de voornaamste ziekten. Zij trachten ÉÉN te
worden met de gehele mensheid en dit sluit bijgevolg alle ziekten in waaraan het
lichaam onderhevig is. Zij kunnen niet aan de zwakheden van de gewone mens
ten offer vallen, maar ziekten van het hart en van het zenuwstelsel vormen hun
grootste probleem.

Er is een onderscheid tussen problemen van stoffelijke reacties en ziekten.
Instroming, verspreiding en richten van energie hoeven niet noodzakelijkerwijs
ziekten te veroorzaken.

Gedurende de proeftijd welke aan alle inwijdingen voorafgaat, veroorzaken zij
altijd moeilijkheden en problemen van een of ander soort, hetzij in het
bewustzijn van de discipel of in de relatie tot hen die rondom hem zijn. Zijn
omgeving wordt dientengevolge beroerd, met als gevolg een wisselwerking
zijnerzijds.
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Gevolgen door uitstroming energie

Alle discipelen zijn energiecentra in het lichaam van de mensheid en zij werken eraan om
punten van geconcentreerde, gerichte energie te worden. Hun taak en werkzaamheid
hebben altijd gevolgen, resultaten, opwekking, scheuring en heroriëntering in de levens
van hen met wie zij omgaan.

Naarmate een (aspirant)discipel omvattender wordt in zijn bewustzijn,kan hij alle
gebieden daaronder bevatten (doorzien), maar niet de gebieden die daar boven liggen.
Dat betekent, dat op welk punt van evolutie men ook staat, er altijd weer discipelen of
ingewijden met een omvattender bewustzijn zullen zijn, die ons beïnvloeden, positief of
negatief, afhankelijk van ons eigen punt van evolutie.

Een discipel kan nooit onopgemerkt op zijn plaats en zonder invloed op andere zielen zijn.
Onvermijdelijk brengen zijn invloed, uitstroming en krachtige energie hem problemen en
moeilijkheden. Deze berusten op de menselijke verhoudingen welke hij karmisch tot stand
heeft gebracht en op de reactie van degenen met wie hij in contact staat, hetzij ten goede
of ten kwade.

Er treden zowel deugden als fouten aan de dag bij degenen die ermee behept zijn,
hetgeen vaak vele levens voortduurt, totdat de aldus beïnvloede persoon - wat genoemd
wordt – occult wordt verzoend met de uitstromende energie .

De aanpassing moet komen van de zijde van hen die beïnvloed worden en niet van de
discipel.
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Gevolgen bij het ontwaken van de Hartchakra

Deze horen bij de meest algemene problemen, maar zijn ook het moeilijkste te
behandelen.

In vroege stadia brengt liefdeskracht persoonlijkheids-contacten tot stand, die
schommelen tussen heftige toewijding en diepste haat bij de persoon die door
de energie van de discipel beroerd wordt.

Hierdoor ontstaat er een voortdurende onrust in het leven van de discipel, welke
soms verontrustende vormen kan aannemen. Er is evenwel weinig dat door de
discipel gedaan kan worden, behalve te proberen de uitgaande energie van liefde
te regelen.

Het probleem blijft fundamenteel het probleem van diegene die erdoor beroerd
wordt.
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Reacties van het individu en de massa

De discipel wacht af; de ontvankelijke partij trekt zich terug of komt naderbij,
doorgaans overeenkomstig de drang van de ziel of van zijn persoonlijkheid.

Problemen van subtielere aard, als gevolg van beïnvloeding door energieën van
de discipel, zijn de effecten op de massa. Een discipel dient; hij schrijft en spreekt,
en wekt daardoor bij mensen een of andere activiteit op – vaak goed en
geestelijk, soms slecht, vijandig en gevaarlijk.

De discipel gaat uit naar diegenen die hij tracht te helpen. Soms doet hij dat als
ziel, waardoor hij de toehoorders te sterk stimuleert en soms als persoonlijkheid,
waardoor hij de reacties van hun persoonlijkheid voedt en versterkt en waardoor
de begoochelingen toenemen.



L K S
Het tweevoudige leven van de discipel

Problemen doen zich voor bij een discipel door het ritme van het uiterlijk en
innerlijk leven, dat men geleidelijk aan moet leren beheersen, totdat de reacties
zo zijn georganiseerd dat men de hoogste bedoeling eruit haalt, zonder erdoor
bepaald te worden.

Terwijl het proces zich voltrekt, treden er vele moeilijkheden op, hetgeen
aanleiding geeft tot psychologische scheidingen met diegenen met wie men een
verbinding heeft, zowel diepgeworteld als oppervlakkig.

Het doel van alle ontwikkeling is integratie, integratie als persoonlijkheid,
integratie met de ziel, integratie in de Hiërarchie, integratie met het Geheel,
totdat een volledige Eenheid en Vereenzelviging bereikt zijn.
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Men betaalt telkens en telkens weer de prijs voor misplaatste vurigheid,
verwrongen aspiratie, de overweldigende uitwerking van een begoocheling,die
zowel psychologische als stoffelijke ontreddering geeft.

Men probeert dan weer breuken te herstellen, een juiste vereenzelviging te
bereiken en de zuivere oriëntatie vast te stellen.

Terwijl dit onontkoombaar en noodzakelijk proces plaatsvindt, voltrekt er zich
een bepaald werk in het etherisch lichaam:

De discipel leert energieën vanuit de lagere chakra’s (beneden het middenrif)
d.m.v. het reinigingscentrum - de zonnevlecht – op te heffen tot de hartchakra,
waardoor de energieën boven het middenrif opnieuw geconcentreerd worden.

Overdracht naar Hartchakra
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Huidige proces – het mensdom als universele discipel

Dit proces van decentralisatie en opheffing van het lagere bewustzijn tot het
hogere veroorzaakt de voornaamste moeilijkheden waaraan de discipel is
blootgesteld.

Het is ook dit proces dat zich aan de hedendaagse wereld als geheel voltrekt en
dat de schrikbarende afbraak van menselijke aangelegenheden, van cultuur en
beschaving veroorzaakt.

Het gehele brandpunt van het menselijk bewustzijn wordt gewijzigd; het
zelfzuchtige leven (het kenmerk van de mens die zich concentreert op zijn lagere
begeerten, vooral de zonnevlecht), maakt plaats voor het gedecentraliseerde
leven van de mens die onzelfzuchtig (ziel) is.

Wanneer eenmaal de discipel en evenzeer de mensheid – het symbool van de
universele discipel, het proces van overdracht te boven zijn gekomen, zullen wij
de nieuwe orde van individuele dienst en van werelddienst zien ontstaan.
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Watermantijdperk, de 7e straal van de Ceremoniële Orde

Alle straalsoorten zijn in hoge mate aan deze problemen blootgesteld. De 7e

straal is echter nog gevoeliger voor problemen, moeilijkheden en ziekten eigen
aan de bloedstroom, dan welke andere straalsoort dan ook.

De oorzaak hiervan is dat de 7e straal tracht de nieuwe orde te scheppen, dat
deze straal met de uitdrukking en de openbaring van het leven op het stoffelijk
gebied te maken heeft, als ook met de organisatie van de verhouding tussen
geest en stof in de vorm.

Daar heeft hij in deze tijd te maken met vrije circulatie en met een voor de
mensheid bedoeld vrijkomen van ziekten en problemen van het verleden.

Het kan van nut zijn om gebeurtenissen van deze tijd in verband te brengen met
de 7e straal, deze te verzamelen en te bestuderen.
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Moeilijkheden welke uit zielencontact voortvloeien

Het doel van een ingewijde is om elk centrum in het etherisch lichaam
ontvankelijk te maken voor de straalsenergie van de ziel, die te bevorderen
d.m.v. stimuleren, elimineren en tenslotte stabiliseren.

Dat betekent dat elke chakra (van beneden af gezien) van grove stof omgezet
moet worden naar de etherische substantie van de hogere gebieden. Het is de
wrijving die dan ontstaat, die de fysieke en psychologische ziekten tot gevolg
heeft.
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Hartchakra en de bloedstroom

Van al deze processen is de circulatie van de bloedstroom het symbool en de
sleutel tot het tot stand brengen van de wereldorde en deze ligt in deze
symbolen verborgen.

Het bloed is het leven en de vrije onderlinge uitwisseling, een vrije circulatie van
al hetgeen dat vereist wordt voor een juist menselijk leven. In deze tijd bestaan
deze toestanden niet.

Het lichaam van de mensheid en dus ook het lichaam van moeder Aarde is door
en door ziek en haar innerlijk leven is uiteengescheurd.

In plaats van vrije circulatie treffen wij scheiding aan, afgesloten kanalen,
verstopping en stagnatie.

Bloeddonor zijn is dan ook een vorm van dienstbaarheid.
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Ziekten van het zenuwstelsel (1)

Ziekten van het zenuwstelsel zijn toe te schrijven aan de stroom van energie naar
alle delen van het lichaam, bestuurd óf door de persoonlijkheid, óf door de ziel
via het brein.

Zij worden acuut, wanneer de discipel dichtbij een inwijding staat of een
ingewijde wordt. Afgezien van de fysiologische ziekten welke hierdoor ontstaan,
doen zich ook andere toestanden voor:

 Bv. door overstimulering van een chakra, die wordt dan teactief en
onevenwichtig, waardoor een te sterke uitdrukking in het een of ander deel
van zijn aard ontstaat.

 Hij kan o.a. te sterk of te weinig georganiseerd en daardoor te traag worden.
Dit heeft gevolgen voor de onevenwichtigheid in het klierenstelsel en
veroorzaakt op zijn beurt weer karaktermoeilijkheden, die weer problemen
voor de omgeving scheppen en belemmeringen voor de persoon zelf.
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Ziekten van het zenuwstelsel (2)

Deze invloeden zijn van algemene aard, maar in de eerste plaats van invloed op
de 2e en 6e straals discipelen.

De 2e straal is de opbouwende straal en voornamelijk bij uiterlijke openbaring
betrokken en maakt gebruik van alle centra. Deze straal houdt zich grotendeels
bezig met de activiteit van de ziel door alle centra heen en met het hart als
hoofdcentrum van aandacht.

De 6estraal, de straal van spanning, die als fanatisme of onbaatzuchtige
toewijding kan uitwerken. Deze straal staat in nauwe verbinding met het
zonnevlechtcentrum als reinigingscentrum en als plaats van heroriëntering van
de levenskracht van de persoonlijkheid.
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Problemen verbonden met het Ademhalingssysteem

Deze problemen staan alle in verbinding met het hart en de longen en hebben te maken
met een juist ritme en juist contact met de omgeving.

Het delen van de lucht met alle andere mensen duidt zowel op een individueel centrum
van leven alsook op deelhebben aan het algemene leven van allen.

Een occulte instructie over genezing:
 Hij die volgens de klank van het AUM leeft, kent zichzelf.
 Hij die leeft, terwijl hij het OM doet klinken, kent zijn broeder.
 Hij die de KLANK kent, kent alles.

Problemen en ziekten doen zich voor bij gebrek aan liefde, gebrek aan bewust leven. Zij
vertegenwoordigen de mislukking om de toon van de ziel en die van de straal zuiver te
doen klinken en over te brengen.

De 1e straals mensen zijn bijzonder vatbaar voor deze speciale moeilijkheid. Het is het
conflict tussen de persoonlijke wil (gericht op eigenbelangen) en de goddelijke wil (de
invloed van de ziel, gericht op dienstbaarheid aan het geheel).

Adem: het proces van ademhalen heeft betrekking op TIJD of kracht.

Klank of spraak: het proces van de scheppende, trillende werkzaamheid betrekt zich op
RUIMTE, of substantie of energie.
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Melancholie of zwaarmoedigheid is toe te schrijven aan een grote verscheidenheid van
oorzaken:
 De levenskracht (prana) werkt d.m.v. het hart en maakt gebruik van de bloedstroom.

Het bewustzijnsaspect werkt d.m.v. het brein en gebruikt het zenuwstelsel.
 De psychologische ziekteoorzaken registreren zich in het brein of in de zonnevlecht. De

psychologisch oorzaken zijn vormen van energie, welke zich in de geschikte centra in
het lichaam openbaren en deze bepalen op hun beurt het klierenstelsel.

 Een gevoel van teleurstelling, een gedwarsboomd wensleven.
 Het gevoel van dramatiek en begeerte lijkt belangrijk voor de persoonlijkheid,

onbewust of bewust gebruikt.
 Een uitputtingstoestand, grotendeels etherisch van aard geeft het gevoel van

nutteloosheid. In deze tijd: bv. burnouts of ME.
 Een bepaalde vorm van afbraak van cellen in de hersenen: bv. Alzheimer.
 Een ongegronde angst voor de dood of krankzinnig worden. Een Idee-fixe, een

sterk ontwikkelde gedachtevorm.
 Een toestand van bezetenheid door een aardgebonden wezen of door een

levende vampierachtige figuur.
 Afstemmen op wereldleed; de discipel is dan te sensitief, maar heeft niets met

deze melancholie te maken. Hij kan er wèl tijdelijk door van streek raken.

Iemand kan aan een combinatie van oorzaken lijden.

Over Problem van Melancholie
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Volle Maan en Psychosen (1)

Esoterisch geneeskunde zal zich in de toekomst met de Maan-en Zontijdkringen
bezighouden. De periode van volle maan heeft een bepaalde uitwerking op
onevenwichtige mensen, op droomtoestanden en op ingrijpende wijze neurotische en
erotische toestanden. Onevenwichtigheid is in deze tijd in hoge mate toegenomen. Drie
oorzaken:

 De huidige overgangsperiode, waarin een botsing plaatsvindt tussen de krachten van
het Watermantijdperk, de 7e straal en die van Vissen met de 6e straal.

 Voor gevoelige mensen is het zeer moeilijk om enigszins normaal in het leven te staan.
 De mensheid was gewend aan het leven op aarde, nu moet zij wennen aan het leven

in water.
Er is een intense geestelijke en mentale stimulering van de Geestelijke Hiërarchie. De
bedoeling is om een eind te maken aan oude vormen en nieuwe vormen te scheppen
door het proces van aanpassing, om een nieuwe beschaving in te leiden.

De instroming van meer licht vanuit astraal gebied (op het ogenblik niet erkend), als ook
de overweldigende toename van elektrische verlichting op het stoffelijk gebied. Deze
toenames staan met elkaar in verband en veroorzaken overgevoeligheid.

De inwerking op de mensheid van het overheersende gebruik van elektrisch licht en de
algemene verblindende glans (begeerten, d.w.z. begoochelingen is inherent aan het
astrale gebied) waarin de mens nu leeft.
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Dit zal zijn tol van het mensdom eisen, totdat het menselijke mechanisme zich aan het
licht heeft aangepast. Mensen die aspirant en discipel zijn en duidelijk mentaal, kunnen
uit deze vollemaanscycli voordeel trekken.

Diegenen die onevenwichtig, positief astraal en emotioneel overgestimuleerd zijn,
worden belemmerd en geraken psychisch overstuur. De gevolgen kunnen zijn:

1. Zinsbegoocheling
2. Astrale visioenen
3. Psychische prikkels
4. Maanziekten
5. Fobieën

Ziekten die mentaal worden genoemd, hebben zelden met het denkvermogen zelf te
maken. Hiertoe behoren:

1. Hersenziekten
2. Onregelmatigheden in de zonnevlecht
3. Astrale overheersing
4. Vroegtijdige helderziendheid of helderhorendheid
5. Bezetenheid of dwangvoorstelling
6. Afwezigheid van denkvermogen
7. Zielloosheid

Volle Maan en Psychosen (2)
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Bloedtransfusie

Bloedtransfusie is symbolisch voor twee dingen:

1. Bloed is het leven.

2. Er is slechts één leven dat alle vormen doordringt en daarom
overgedragen kan worden onder de juiste omstandigheden.

Bloed doneren is tevens een op synthese berustende handeling van Dienst.
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Oorzaak van Pijn en Lijden

Oorzaak:
Elke ziekte wordt veroorzaakt door gebrek aan harmonie tussen vorm en leven,
of ziel en persoonlijkheid.

Subjectieve en objectieve werkelijkheden staan niet onbelemmerd met elkaar in
verbinding. Deze disharmonie leidt tot ziekte, pijn,verstopping, bederf en Dood.

Elke mens streeft bewust of onbewust naar volmaaktheid en de uiteindelijke
bevrijding. Zijn dwaling bestaat uit:

1. Zijn onvermogen om het ware nut van pijn in te zien.
2. Zijn afkeer van lijden.
3. Zijn misvatting van de wet van passieve gehoorzaamheid of weerloosheid.
4. Zijn grote nadruk op de vormaard of fysieke lichaam.
5. Zijn houding tegenover de dood en zijn gevoel van verdwijning van het

fysieke lichaam.

Dit komt voort uit onwetendheid van het voortbestaan van zijn innerlijke bron:
de ziel.
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Dementia praecox

Deze ziekte valt onder de volgende categorieën:
1. Het defect raken van hersenweefsel; veel van deze ziektevormen zijn syfilitisch

vanoorsprong, meer dan algemeen wordt toegegeven:

 Daar waar dit het gevolg is van te sterk stimuleren van de hersencellen door
sommige vormen van energie (bv. 5e straal), gaan andere vormen van energie
hun evenwicht verliezen en bepaalde ernstige vormen van krankzinnigheid
teweegbrengen.

 Daar waar geen werkelijke stoffelijke moeilijkheid is, geen kwetsuren of zieke
weefsels, maar enkel een losse verbinding tussen het etherisch lichaam en
grofstoffelijke voertuig. Is de verbinding erg los, dan kan er epilepsie of vallende
ziekte of bezetenheid uit voortkomen.

2. Die soort waarin zich zekere overgeërfde vormen van mentale onevenwichtigheid
kunnen voordoen. Deze vormen vanonevenwichtigheid worden door gebeurtenissen
uit andere levens veroorzaakt en hebben betrekking op de Wet van oorzaak en Gevolg
of Karma.

3. Mensen met een idee-fixe kunnen volkomen geobsedeerd zijn door een mentale
gedachte. Deze mentale obsessies of dwangvoorstellingen kunnen variëren van
gematigd fanatisme tot godsdienstwaan met kenmerken als sadisme,
meedogenloosheid en een algemene toestand van ziekelijkheid.
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Ziekten door Bezorgdheid en Prikkelbaarheid (1)

Ziekten, welke het gevolg van zelfbedwelming zijn. Deze zijn het meest algemeen.

Ziekten, welke het gevolg van prikkelbaarheid zijn. Deze doen zich vooral voor onder
discipelen.

Prikkelbaarheid is een fundamenteel psychologische kwaal en de kern ervan ligt in de
verhoogde spanning van het astraal lichaam, waardoor op bepaalde wijze het
zenuwgestel abnormaal beroerd wordt.

Het is een ziekte van zelfbelang en zelfgenoegzaamheid. Dit wordt door Meester Morya
“in gevaar brengen” genoemd. Oorzaken:

1. De wereldtoestand. Iedereen is min of meer bij de planetaire toestand betrokken.
2. De gemeenschap tussen mensen onderling is sterk toegenomen, de mensen leven in

opeengehoopte groepen: waar het ene lid lijdt, lijden alle leden. Het kan niet anders,
dan dat zij een uitwerking op elkaar hebben. Dit wordt steeds meer beseft.

3. Door toegenomen gevoeligheid stemmen mensen op een nieuwe krachtige wijze op
elkaar af. Aan hun eigen beslommeringen voegen zij die van hun medemensen toe,
met wie zij in verbinding staan.

4. Telepathisch en met een ontwikkeld gevoel van vooruitzien, voegen zij ook de
moeilijkheden van een andere groep denkers of een volk toe. Moeilijkheden die er
misschien kunnen zijn, maar waarvan het niet zeker is, of ze er zullen zijn.
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Waarom zijn deze moeilijkheden van het astraal lichaam zo gevaarlijk?

1. Omdat zij de vitaliteit van de mens tot zulk laag punt verlagen, dat hij vatbaar voor
ziekte wordt. Influenza ligt in angst en bezorgdheid geworteld.

2. Omdat zij vanuit astraal gezichtspunt uit,zo hoogst besmettelijkzijn en op bijzondere
wijze de astrale dampkring verdichten, waardoor het voor de mens moeilijk wordt – in
astrale betekenis – om vrij te ademen.

3. Astrale toestanden van angst, bezorgdheid en prikkelbaarheid, zó, dat zij in
planetaire betekenis, als epidemisch beschouwd kunnen worden.

4. Omdat prikkelbaarheid aanleiding geeft tot ontsteking. Bepaalde oogkwalen worden
hierdoor veroorzaakt.

5. Omdat bezorgdheid en prikkelbaarheid de zuivere visie beletten. Zij sluiten het
gezicht uit (het zien of intuïtie). De mens wordt slachtoffer van zelfmedelijden en
zelfbeschouwing. Het belemmert zijn eigen visie maar ook de groepsvisie,
hierdoor ontstaat ook groepszelfzuchtigheid.

Ziekten door Bezorgdheid en Prikkelbaarheid (2)
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Verstopping in het etherisch lichaam (1)

Het etherisch lichaam is een mechanisme voor het opnemen en afvoeren van energie.
Dientengevolge is er een innige verhouding tussen het etherisch lichaam en organen als
de longen,de maag en de nieren.

1. Het denkvermogen en de longen. Het ademhalingsproces heeftbetrekking op zowel
het mentale als het stoffelijke.

2. De begeerteaard (astraal) en de maag. Ook hier het proces van opnemen, verwerken
en van elimineren.

3. Het etherisch lichaam en de nieren met duidelijk afgebakende processen, in beide
gevallen van absorptie (een chemisch proces) en van overdracht.

4. Verstopping in het etherisch lichaam kan veel pijn in het stoffelijk lichaam veroorzaken.
Het bestaat uit het opnemen uit eigen astraal lichaam of uit het astrale gebied (er is
een onderscheid).

Waar geen vrije doorgang is tussen het etherische en astrale lichaam ontstaan
moeilijkheden. Dit geldt ook voor het etherische en stoffelijk lichaam, waar ook de
zenuwknopen en de endocriene klieren bij betrokken zijn.
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De twee stelsels (de chakra’s en de endocriene klieren) vormen een hecht in elkaar
grijpende verbinding. De functies van de klieren worden weer door de toestand van de
etherische centra bepaald.

De etherische centra worden op hun beurt weer beheerst door:

1. Het punt van evolutie.
2. De stralen van de ziel, de persoonlijkheid en het mentaal, astraal en fysiek lichaam.
3. De verworven ervaring van de ziel (in incarnatie) en zijngerichtheid op een bepaald

chakra.

De nieuwe wetenschap zal voornamelijk gebouwd worden op de wetenschap van de
centra in relatie tot de endocriene klieren.

De complicaties bij verstopping in het etherisch lichaam zal ziekte nummer één blijken te
zijn, omdat die in deze tijd de voornaamste oorzaak van de moeilijkheden is. Dit is
gedeeltelijk toe te schrijven aan eeuwenlange gewoonten van onderdrukking en van
remmingen die door het mensdom als geheel zijn ontwikkeld.

Verstopping in het etherisch lichaam (2)
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Het etherisch lichaam bestaat uit een netwerk van nadi’s, de tegenhanger of het
duplicaat van het zenuwstelsel in het fysieke lichaam. Het etherisch lichaam is
met de bloedsomloop, het instrument van de levenskracht verbonden. Bij
verzwakking tussen de innerlijke opbouw en uiterlijke vorm, treden de volgende
moeilijkheden op:

 Wanneer de stoffelijke en etherische vorm te los verbonden zijn. Dit leidt tot
een toestand van uitputting en verzwakking, waardoor de mens vatbaar is
voor ziekte of slechte gezondheid.

 Wanneer de verbinding op bepaalde plaatsen zwak is; het gevolg kan zijn een
verzwakking in een een of ander deel van het stoffelijke lichaam. Bv.
Impotentie (seks-chakra) of in aanleg gevoelig zijn voor laryngitis (keelchakra).

 Wanneer de verbinding oorspronkelijk los en zwak is, zodat de ziel op het
voertuig voor uiterlijke openbaring (de persoonlijkheid) weinig houvast heeft
en zich bijvoorbeeld bezetenheid gemakkelijk kan voordoen.

Gebrek aan coördinatie en integratie (1)
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Het tegenovergestelde geeft ook moeilijkheden indien het etherisch lichaam met
de persoonlijkheid te nauw verstrengeld of geïntegreerd is.

Als elk deel van het stoffelijk lichaam in een doorlopende toestand van
aansporing verkeert, met een opwekkende inspanning, met een daaruit
verhoogde werkzaamheid in het zenuwgestel, kan dat, indien dit niet goed
geregeld is, tot veel ellende leiden.

Dit leidt weer tot overstimulering van de centra. Te losse of te strakke verbinding
leidt altijd tot grote moeilijkheden. Doorgaans zijn te losse verbindingen
ernstiger dan de te strakke verbindingen.

0-0-0

Gebrek aan coördinatie en integratie (2)


