
TELEPATHIE  en ETHERISCH 
LICHAAM 

De bewuste Communicatie van de Toekomst
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Verantwoording

Lezingen, gebaseerd op de boeken van Alice A. Bailey en Helena
P. Blavatsky zijn samenvattingen op basis van de gekozen 
onderwerpen, met als doel kennis te maken met de Nieuwe 
Psychologie.

De interpretatie van deze Esoterische Wijsheid berust volledig  op 
eigen initiatief en valt dus onder eigen verantwoordelijkheid. 

Elly Lichtenberg
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Bronnen

ALice A. Bailey

Boeken:

Telepathie en Etherisch lichaam
De Nieuwe Psychologie deel II
Stof tot Nadenken
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DE SAMENSTELLINGDE SAMENSTELLING

VAN DE MENSVAN DE MENS

Bijnieren

Geslachtsklieren

Alvleesklier

Thymusklier

Schildklier

Hypofyse

Pijnappelklier
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Telepathie  
De Eerste Wet: 

Het in verbinding treden met anderen ligt in de hoedanigheid van 
de substantie zelf. Deze macht ligt latent in de ether en de 
betekenis van gedachtenoverdracht moet worden gezocht in het 
woord ALOMTEGENWOORDIGHEID.

De Tweede Wet:

De wisselwerking van vele denkvermogens brengt eenheid van 
gedachte voort, die krachtig genoeg is om door het fysieke brein 
(de hersenen) te worden waargenomen.
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Telepathie (2)

Telepathische gevoeligheid is een normaal ontplooiingverschijnsel
en dit verloopt parallel met de geestelijke ontwikkeling.

Kenmerken:
Op de juiste wijze gericht zijn
Volledig toegewijd zijn
Bezig de decentralisatie aan te leren
Geleidelijk de ware vrijheid van gedachte eigen maken.
Behoefte hebben andere mensen te helpen
De noodzaak zien van werelddienst
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Communicatieproces

Deze vorm van communicatie is altijd werkzaam geweest tussen 
Meesters, ingewijden en oudere discipelen. Nu wordt er naar 
uitbreiding van de werkzaamheid van dit proces gestreefd ten aanzien 
van Werelddienaren.

Kenmerk: 
Denkvermogen, ziel en brein moeten eenlijnig zijn en moeten de
menselijke begrenzigingen te boven gekomen zijn. 
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Drie Methoden van
Telepatisch Werk

Parallellen tussen telepathisch werk en uiterlijke vorm.

Instinctieve telepathie – reizen per trein, overal stations – telegraaf

Mentale telepathie – oceaanreizen, havens aan de kusten van alle 
landen – telefoon

Intuïtieve telepathie – luchtreizen, landingsplaatsen - radio
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Instinctieve Telepathie
Van zonnevlecht tot zonnevlecht

Tussen de zonnevlechtcentra (invloed van de milt-prana) b.v. 
vlucht van de vogels, moderne massa-psychologie en de publieke 
opinie.

In deze tijd: de intelligente publieke opinie en dan betreft dit het 
keel- en agnacentrum.

Het betreft emoties (vrees, haat, afkeer, emotionele liefde, begeerte 
etc.). Het gevoel op het laagste niveau. Er is weinig of geen 
denkarbeid bij betrokken. Het gebeurt instinctief en beneden het 
middenrif.
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MENTALE TELEPATHIE

Van denkvermogen tot denkvermogen.

Dit is nu mogelijk geworden door de mentale ontwikkeling. Men is
zich niet bewust van de herkomst van de mentale indrukken en dit 
compliceert het moderne leven in hoge mate waardoor de mentale 
problemen van duizenden toenemen.
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INTUÏTIEVE TELEPATHIE (1)
Van hart tot hart.

Deze communicatie betekent verheffing van de   
gevoelsweerklank van het astrale gebied naar het buddhische
gebied.

Het betreft alleen groepsindrukken. Er is geen sprake van 
persoonlijke smart, maar bewustzijn van de smart van de 
wereld. Dit is het ware gebroken hart. 

Gewoonlijk is het gebroken hart letterlijk een gespleten 
zonnevlechtcentrum en het gevolg is vernieling van het 
zenuwstelsel.
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INTUÏTIEVE TELEPATHIE (2)
Van ziel tot ziel.

Dit is de hoogste vorm van telepathisch werk dat voor de mens 
mogelijk is.

De ziel is in staat om op andere zielen met hun inwerkingen en 
indrukken te reageren en is dan bezig rijp te worden voor de 
processen die tot inwijding voeren. 
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INTUÏTIEVE TELEPATHIE (3) 

Van ziel tot denkvermogen

Het stadium van mystieke visie en mystieke groei.

De methode waarbij het denkvermogen stil en onbewogen in het 
licht wordt gehouden en waarbij men de inhoud van de ziel, of 
datgene wat deel uitmaakt van het groepsleven van de ziel, 
gewaar wordt.
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INTUÏTIEVE TELEPATHIE (4)

De instroming van ideeën van de buddhische gebieden:

Men wordt zich bewust van Het grote Plan.

Het is een aanwijzing dat de ziel zich bewust en definitief 
begint te verenigen met de Geestelijke Triade.

Men gaat zich steeds minder met de persoonlijkheid
vereenzelvigen.

Men bevindt zich een lange tijd betrekkelijk vormloos op het 
mentale gebied. 

Wat gevoeld wordt, is vaag en abstract voor formulering.
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INTUÏTIEVE TELEPATHIE (5)

Tussen ziel, denkvermogen en brein:

In deze eenlijnigheid wordt men ontvanger, maar men wordt ook 
doorgever van indrukken.

De indrukken komen van de Geestelijke Triade via de ziel, deze 
worden nu gevormd tot gedachten en worden uitgezonden als 
belichaamde gedachtevormen naar het stoffelijke brein van de 
discipel.
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INTUÏTIEVE TELEPATHIE (6)
Tussen de Meester (brandpunt van de groep) en de discipel:

Men kan alleen dàn als een discipel toegelaten worden, als men 
gevoelig is geworden voor geestelijke indrukken en als het 
denkvermogen kan functioneren in samenwerking met zijn eigen
ziel. Dan pas wordt er een begin gemaakt met het inprenten van 
groepsideeën via de ziel.

Men bevindt zich een geruime tijd aan de buitenste rand van de 
groep. Later kan een groep discipelen - functionerend als een 
synthetische gedachtevorm - hem bereiken en wordt men een
van hen.
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INTUÏTIEVE TELEPATHIE (7)

Tussen de Meester en zijn groep:

De Meester brengt een idee of een aspect van de waarheid 
gelijktijdig op de groepsleden over. 

Door hun reacties gade te slaan kan Hij de vereende 
werkzaamheid van de groep en de eenstemmigheid van hun 
weerklank op de juiste waarde schatten.
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Subjectieve en objectieve 
groepen

De communicatie tussen een innerlijke groep en één of meer 
andere uiterlijke groepen. De groepen van beide niveaus kunnen 
goed of slecht zijn. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van de 
persoonlijkheden en hun motieven.

Voor de groepen op het innerlijk gebied moet het hoofdcentrum
eerst ontwaakt en werkzaam zijn, voordien is de ziel niet in staat 
de persoonlijkheid te beheersen.

Voor groepen op het uiterlijke gebied is het niet mogelijk een 
klankbodem te bieden, vóórdat de leden een tot werkzaamheid 
gewekt hartcentrum bezitten.
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Subjectieve en objectieve 
groepen (2)

Een volledig werkzaam hartcentrum geeft alomvattendheid van 
begrip, groepswaardering, groepscontact, zowel als groepsgedachte 
en levenswerkzaamheid in groepsverband.

Groepswerkzaamheid als een gevolg van het hartcentrum kan 
zowel goede als  slechte groepen omvatten. De zon, waar het hart
symbool van is, is onpersoonlijk.

Belangrijk: karaktervorming of de bewustwording van de 
begoochelingen / illusies en meditatie.
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Doeltreffend telepathisch werk is 
afhankelijk van:

het door de ontvanger bewust en geregeld gebruik maken van 
energie van het etherisch agnacentrum en soms het 
hoofdcentrum.

de omstandigheid dat de  zender het keelcentrum gebruikt.

de voorwaarde dat er geen scheidingsmuren mogen bestaan 
tussen zender en ontvanger.

het feit dat de  uitzender duidelijk bezig moet zijn met het symbool
en niet met de ontvanger.
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Telepathisch groepswerk 

Het is goed mogelijk dat groepswerk vertraagd wordt door:

in beslag genomen te worden door de eigen “zelf” - ontwikkeling.

het gegeven dat, wanneer  één of meer leden staken, de innerlijke 
trilling van de groep beïnvloed wordt. Deze veranderingen kunnen 
machtige psychologische gevolgen hebben en het ritme van het 
streven van de ziel ontwrichten.
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Resultaten van Contact en 
Ontvankelijkheid

Zogenaamde boodschappen vanuit Christelijke bronnen en de 
bijbel voortkomend uit het onderbewustzijn van ontvanger vormen 
ongeveer 85%. Het kan geen kwaad, maar is ook van geen enkel 
werkelijk belang.

Indrukken van de ziel, verwerkt tot begrippen en opgeschreven. 
Men is meestal erg onder indruk van de betrekkelijk hoge trilling. 
De geschriften en mededelingen zijn meestal het resultaat van 
voorbije tijden en dus niets nieuws: 8%.
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Resultaten van Contact en 
Ontvankelijkheid

23

Leringen door oudere discipelen in de Ashram gegeven aan een 
discipel in vorming of juist toegelaten tot de Ashram. Het zijn 
gevolgtrekkingen van de oudere discipel.

De ontvanger is zich meestal niet bewust van de betekenis van de 
inlichtingen. 

De toets is, dat de informatie geen enkele betrekking heeft op de
ontvanger, noch geestelijk, mentaal of met godsdienstige
achtergrond,

De 5% van de leringen  hebben betrekking op de gehele wereld en 
het percentage slaat niet op een enkele groep, godsdienstig
geloof, of een natie.



Resultaten van Contact en 
Ontvankelijkheid

Mededelingen van de Meester aan zijn discipel; dit omvat 2% van 
de gehele telepathische ontvankelijkheid.

Oosterse studenten zijn gevoeliger dan hun westerse broeders.

Heilige geschriften van de wereld werden geschreven voor mystici, 
die zich met schoonheid, vertroosting en bemoediging bezig hielden 
en waren niet geschreven voor occultisten.

Zie verder: hoofdstuk 11 en 12 uit: Telepathie en Etherisch Lichaam.
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Resultaten van Contact en 
Ontvankelijkheid

Een ware discipel is zich steeds bewust van de mogelijkheid van 
vergissingen door de tussenkomst van psychische storingen, 
die daardoor de juiste informatie vervormen.

Hij weet, dat ware en afdoende vertolking van de medegedeelde 
inprenting grotendeels afhankelijk is van de zuiverheid van het 
kanaal van ontvangst en van de mate, waarin hij vrij is van 
psychisme – een punt dat vaak vergeten wordt.
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Resultaten van Contact en 
Ontvankelijkheid

Leringen kunnen worden belemmerd door begoocheling of 
scheidende en concrete ideeën die van het mentale gebied 
uitstromen. In dit geval kan men werkelijk zeggen, dat het 
denkvermogen de doder van het ware is.

Een onbevangen denkvermogen is even noodzakelijk, als vrij zijn 
van begoocheling en psychische uitingen van het astrale gebied om 
op de juiste wijze te kunnen vertolken.  
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SAMENVATTING

Ware telepathie is een rechtstreekse mentale mededeling van 
denkvermogen tot denkvermogen.

In de hogere uitdrukking: van ziel tot ziel.

Later is het hogere denkvermogen de vertolker van de 
mededeling; deze wordt gebruikt in geval van inspiratie
( b.v. Alice A. Bailey, Helena P. Blavatsky, Helena Roerich).
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SAMENVATTING

Op telepathische wijze de inlichting waarnemen welke van een 
ander denkvermogen komt. Zowel waarneming als mededeling 
zijn woordloos en vormloos.

Een andere mogelijkheid is om onmiddellijke kennis - welke is 
medegedeeld - om te zetten in een vorm.
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Bronvermelding

Telepathie en Etherisch Lichaam  - Alice A. Bailey [geautoriseerde vertaling uit het 
Engels door C. Hülsmann] - Den Haag: Servire, 1982 – 2e druk. ISBN 90-6271-654-7

De Nieuwe Psychologie deel II  Alice A. Bailey [geautoriseeerde vertaling uit het 
Engels door Regina L.V. Tierie-Versteegh] - 2e druk - Wassenaar: Mirananda, 1984 -
(Een verhandeling over de zeven stralen; Deel II).  ISBN 90-6271-707-1

Stof om na te denken  - Alice A. Bailey en de Tibetaan, meester Djwhal 
Khul [geautoriseerde vertaling uit het Engels] - Den Haag : Mirananda, 
1988. ISBN 90-6271-769-1
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