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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 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.



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 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.



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 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 te 
actief 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.



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 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 6e straal, 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.



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 � 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 verbonden met het 
Ademhalingssysteem

� 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.



Over Problemen van 

Melancholie (1)

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 • 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 d.m.v. de daarvoor geschikte centra in het 
lichaam openbaren en deze bepalen op hun beurt het 
klierenstelsel.



Over Problemen van 
Melancholie (2)

• 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.



Volle Maan en Psychosen (1) 

� Esoterisch geneeskunde zal zich in de toekomst met de Maan-
en Zontijdkringentijdkringentijdkringentijdkringen 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. 



Volle Maan en Psychosen (2) 

• 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, teneinde een nieuwe beschaving in te leiden.

•• De instroming van meer licht vanuit astraal gebied (op het 
ogenblik niet erkend), alsook 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 inherent aan het astrale gebied) waarin 
de mens nu leeft, zal zijn tol van het mensdom eisen, totdat het 
menselijke mechanisme zich aan het licht heeft aangepast.



Volle Maan en Psychosen (3) 

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 overgestimuleerd zijn, worden belemmerd en geraken psychisch 
overstuur. De gevolgen kunnen zijn:

1. Zinsbegoocheling

2. Astrale visioenen

3. Psychische prikkels

4. Maanziekten

5. Fobieën



Volle Maan en Psychose (4)

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



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.overgedragen kan worden onder de juiste omstandigheden.

3. Bloed doneren is tevens een op synthese berustende 
handeling van Dienst.



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 Subjectieve en objectieve werkelijkheden staan niet onbelemmerd 
met elkaar in verbinding.

Deze disharmonie leidt tot ziekte, pijn,verstopping,bederf en 
dood.



Oorzaak van Pijn en Lijden (2)

� 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.



Dementia  praecox (1)
Deze ziekte valt onder de volgende categorieën:

1. Het defect raken van hersenweefsel; veel van deze ziektevormen 
zijn syfilitisch van oorsprong, meer dan algemeen wordt 
toegegeven.

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

3. 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.



Dementia  praecox (2)

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

5. 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.



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. 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.



Ziekten door Bezorgdheid en 
Prikkelbaarheid (2)

Oorzaken:

1. De wereldtoestand. Iedereen is min of meer bij de planetaire 
toestand betrokken.

2. De gemeenschap tussen mensen onderling is sterk toegenomen, de 2. De gemeenschap tussen mensen onderling is sterk toegenomen, de 
mensen leven in opeengehoopte groepen: waar het ene lid lijdt, 
lijden alle leden met hem. 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.



Ziekten door Bezorgdheid en 
Prikkelbaarheid (3)

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 dat hij vatbaar voor ziekte wordt. Influenza ligt in angst en 
bezorgdheid geworteld.

2. Omdat zij vanuit astraal gezichtspunt uit,zo hoogst besmettelijk 
zijn 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.



Ziekten door Bezorgdheid en 
Prikkelbaarheid (4)

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



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 heeft 
betrekking 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).



Verstopping in het etherisch 
lichaam (2)

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.klieren bij betrokken zijn.

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.



Verstopping in het etherisch 
lichaam (3)

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.en fysiek lichaam.

3. De verworven ervaring van de ziel (in incarnatie) en zijn 
gerichtheid 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.



Gebrek aan coördinatie en 
integratie (1)

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, 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: verzwakking in een een of ander deel van het stoffelijke 
lichaam. Bv. impotentie  (seks-chakra) of in aanleg gevoelig zijn voor 
laryngitis (keelchakra).



Gebrek aan coördinatie en 
integratie (2)

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

• Het tegenovergestelde geeft ook moeilijkheden: wanneer het • Het tegenovergestelde geeft ook moeilijkheden: wanneer 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.


