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� Esoterische Genezing

� Witte Magie



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.



Drie Wetten van Gezondheid 

Het GOEDE (1e aspect of energie van de Logos).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.



Drie Wetten van Gezondheid 

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.



Drie Wetten van Gezondheid 

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.



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: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.



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; 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.



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). 



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. 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. 



Psychologische Ziekten van 
Mystici 

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



Probleem van discipel, instroming 
van zielenenergie (1)

Zoals gezegd: de mysticus wordt bepaald door eigen gedachtevormen,  
maar een discipel is vatbaar voor mentale moeilijkheden en voor 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.



Probleem van discipel, instroming 
van zielenenergie (2)

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 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.



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.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. 



Gevolgen door uitstroming 
energie (1)

� 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, � 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.



Gevolgen door uitstroming 
energie (2)

� 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 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.



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 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.



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 � 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.



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.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.



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.

Overdracht naar Hartchakra

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.



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 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. 



Watermantijdperk en 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.


