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VOORWOORD 
 
 
Dit verzamelde materiaal over gezondheid en genezing van de mens 
vanuit occult standpunt bezien bezit veel waardevolle informatie 

voor hen die geïnteresseerd zijn in het krijgen en behouden van een 
goede gezondheid. 
    
Max Heindel, die een geschoold helderziende en onderzoeker van de 
geestelijke werelden was, besteedde veel tijd en moeite aan het na-
gaan van de achterliggende oorzaken van lichamelijke en geestelij-
ke stoornissen zoals die zich vertonen in het gebied waar de oorza-
ken te zien zijn, de geestelijke werelden. Dit boek bevat de resulta-
ten van zijn werk op dit gebied en gaat over de oorsprong, de func-
ties en de juiste zorg van de lichamen van de mens. Zij die zich se-
rieus met de geneeskunst bezighouden zullen het een aanwinst vin-
den. 
 
Dit boek verscheen in 1938 en sinds die tijd is heel wat nieuwe feitelij-
ke kennis op medisch gebied bekend geworden. De samensteller 
heeft zelf, waar noodzakelijk, informatie hieraan toegevoegd. Het 
onderzoek van Heindel, in de geestelijke wereld, is van grote waar-
de en werd onveranderd overgenomen. Daar waar herhalingen 

plaatsvonden en onnodig werd uitgewijd, werd dit weggelaten. 
Hoofdstuk 19, De omvang van genezing; bleek achterhaald en werd 
weggelaten. Hoofdstuk 20; Over het leiden van genezingscentra; is 
niet meer van toepassing en werd eveneens weggelaten. 
   Sommige zienswijzen, die aanvulling of verandering nodig hadden, 
werden aangevuld en staan tussen vierkante haakjes of zijn door een 
voetnoot aangegeven.  
                                                              
                                                                                    De vertaler.  
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DEEL 1. DE MENS EN ZIJN VOERTUIGEN 
 

1. Het stoffelijk lichaam 
 
Inleiding 
 
De Rozenkruisers leren dat de mens een samengesteld wezen is in het bezit 
van: 
1. Een stoffelijk lichaam, het zichtbare instrument dat hij gebruikt om zijn  
    dagelijks werk te doen, waarvan men meestal denkt dat het de hele mens  
    is. 
2. Een levenslichaam, dat bestaat uit ether die het zichtbare lichaam door- 
    dringt, zoals ether alles doordringt en steekt ongeveer 4 cm buiten het  
    stoffelijk lichaam uit. De mens trekt een grotere hoeveelheid van deze u-  
      niversele ether aan dan andere vormen. Dat etherisch lichaam is het spe-   
    cifieke instrument dat het stoffelijk lichaam van de levengevende ener- 
    gie van de zon voorziet. 
3. Een begeertelichaam, dat ons gevoelsleven is. Dit fijnere lichaam door 
    dringt zowel het levenslichaam als ons stoffelijk lichaam. Het steekt on- 
    ongeveer 40 cm buiten ons stoffelijk lichaam uit, dat zich in het midden  
    van deze eivormige wolk bevindt, zoals een dooier in een ei.  
4. Het verstand, dat als een spiegel de stoffelijke wereld weerkaatst en het  
    ego in staat stelt zijn gedachten en woorden over te brengen en even- 
    eens tot handelen aanzet. 
    Het ego is de drievoudige geest die deze voertuigen gebruikt om in de  
    stoffelijke wereld ervaring op te doen. 
 
Ontwikkeling 
 
Het stoffelijk lichaam was het eerste voertuig of lichaam dat gevormd werd 
en heeft dus een enorme ontwikkelingsperiode achter de rug. Het bevindt 
zich in zijn vierde ontwikkelingsstadium en heeft nu een verbazingwek-
kend stadium van doelmatigheid bereikt. Na verloop van tijd zal het vol-
maakt worden, maar zelfs nu is het het best gestructureerde lichaam van de 
mens. Het is een verbazingwekkend samengesteld instrument en zou door 
iedereen die enige kennis van het menselijk lichaam heeft, als zodanig ge- 
waardeerd moeten worden. 
   Tijdens de eerste rondte van de Saturnusperiode – de eerste van de ze-
ven grote dagen van openbaring, volgens De wereldbeschouwing der Rozen-
kruisers – werd door de Heren van de Vlam, die in de Bijbel Tronen wor-
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den genoemd, de kiem van het stoffelijk lichaam geschonken. Deze kiem 
werd tijdens de resterende zes rondten enigszins ontwikkeld, waardoor het 
lichaam het vermogen kreeg zijn zintuigen te ontwikkelen, vooral het ge-
hoor. Daarom is dat nu het hoogst ontwikkelde orgaan dat wij bezitten. 
   In de eerste helft van de Saturnusrondte van de Zonneperiode – de 
tweede van de zeven grote dagen van openbaring – brachten de Heren 
van de Vlam bepaalde verbeteringen in de kiem van het stoffelijk lichaam 
aan. Het was nodig de kiem zodanig te veranderen dat het doordringen 
met een levenslichaam mogelijk werd, evenals de mogelijkheid om klie-
ren en een spijsverteringskanaal te ontwikkelen. Dit werd door de Heren 
van de Vlam en de Heren van Wijsheid gezamenlijk gedaan. 
   In de eerste of Saturnusrondte van de Maanperiode - de derde van de ze-
ven grote dagen van openbaring – werkten de Heren van Wijsheid, samen 
met de Heren van Individualiteit, om de kiem van het stoffelijk lichaam 
opnieuw op te bouwen. Deze kiem bezat in aanleg, zintuigen, spijsverte-
ringsorganen, klieren en dergelijke, en werd doordrongen door een zich 
ontwikkelend levenslichaam. Het was natuurlijk nog niet vast en zichtbaar 
zoals het nu is, maar toch was het er, zij het primitief. In de Maanperiode 
was het nodig de kiem opnieuw op te bouwen zodat het doordrongen kon 
worden door een begeertelichaam en een zenuwstelsel, spieren, kraakbeen, 
en om een rudimentair skelet te ontwikkelen. De maanwezens waren nu 
meer dan alleen maar kiemen, zoals in de voorgaande perioden. De geoe-
fende helderziende ziet ze aan koorden opgehangen in de dampkring van 
de vuurmist, zoals een embryo aan de navelstreng van de placenta hangt. 
Stromen die iets van voedsel verschaften, vloeide door deze koorden van-
uit de dampkring naar binnen en naar buiten. 
   Toen de aarde aan het begin van de Aardeperiode uit de Chaos te voor-
schijn kwam, was dat aanvankelijk in het donkerrode stadium, bekend als 
het Polaire tijdvak. Daar ontwikkelde de mensheid voor het eerst een stof-
felijk lichaam, waarvoor de kiem door de Heren van de Vlam in de eerste 
rondte van de Saturnusperiode was gegeven. Het leek toen natuurlijk nog 
helemaal niet op ons tegenwoordige lichaam of voertuig. Toen de toestand 
van de aarde in het Hyperborese tijdvak vurig werd, werd het levensli-
chaam toegevoegd en werd de mens plantachtig. Dat wil zeggen, hij had 
dezelfde lichamen als onze planten nu hebben en eveneens een soortge-
lijk bewustzijn, of juister, onbewustheid, zoals wij in een droomloze slaap 
hebben als het stoffelijk lichaam en het levenlichaam [tijdens de slaap] op 
bed achterblijven.  
   In het Hyperborese tijdvak was het menselijk lichaam een enorme, met 
gas gevulde zak die buiten de vurige aarde zweefde. Hij wierp toen plant-
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achtige sporen af die groeiden en door andere, nieuwe wezens gebruikt 
werden. De mens was toen tweeslachtig, een hermafrodiet. 
   Toen in het Lemurische tijdvak de aarde iets was afgekoeld en temidden 
van de kokende zeeën hier en daar korstvorming ontstond, werd ook het 
lichaam van de mens wat vaster en leek iets op het lichaam dat wij nu 
zien. Het was aapachtig, een korte romp met enorm lange armen en be-
nen; de hielen staken naar achteren uit, en bijna geen hoofd, tenminste, 
het bovenste deel van het hoofd ontbrak bijna geheel. De mens leefde in 
een dampkring van stoom of vuurmist. Hij bezat geen longen, maar adem-
de door middel van buizen. Hij had kieuwachtige organen die nog steeds in 
de menselijke vrucht aanwezig zijn als hij dat stadium uit dat tijdvak voor 
de geboorte doormaakt. Hij had geen warm, rood bloed want in dat sta-
dium bezat de mens nog geen afzonderlijke geest. Inwendig had hij een 
blaasvormig orgaan dat hij met hete lucht vulde dat hem hielp bij het sprin- 
gen over de enorme kloven of spleten als vulkanische uitbarstingen het 
land, waarop hij woonde, vernietigde. Uit zijn achterhoofd stak een or-
gaan, dat nu binnen het hoofd ligt, de pijnappelklier of epifyse, dat soms 
foutief, het derde oog wordt genoemd. Het is nooit een oog geweest 
maar een plaatselijk gevoelsorgaan. Het lichaam was toen gevoelloos, maar 
als men te dicht in de buurt van een vulkanische krater kwam, registreer-
de dit orgaan de hitte om te waarschuwen weg te gaan vóór zijn lichaam 
vernietigd werd. 
   Op dat tijdstip was zijn lichaam al zo hard geworden, dat de mens zich 
onmogelijk langer door sporen kon vermenigvuldigen en werd het nodig 
dat hij een orgaan om te denken zou ontwikkelen, hersenen. De schep-
pende kracht die wij nu gebruiken om spoorwegen, schepen en dergelijke 
in de stoffelijke wereld te bouwen, werd toen inwendig gebruikt voor het 
ontwikkelen van organen. Zoals alle krachten was deze kracht zowel posi-
tief als negatief. De ene pool werd naar boven geleid om de hersenen te 
ontwikkelen terwijl de andere pool beschikbaar bleef voor het scheppen 
van een ander lichaam. Daardoor was de mens niet langer een volledige, 
scheppende eenheid. Elk mens bezat alleen maar de helft van de schep-
pingskracht waardoor het nodig was dat hij het aanvullende deel buiten 
zichzelf zocht. 
   In het laatste deel van het Lemurische tijdvak was de vorm van de mens 
nog geheel plastisch. Het geraamte was gevormd, maar de mens zelf was 
machtig genoeg om het vlees van zijn eigen lichaam, en dat van de dieren 
rondom hem, te vormen. 
   In deze tijd kon de mens bij zijn geboorte horen en voelen, maar het 
waarnemen van licht kwam later. De Lemuriër had geen ogen. Hij bezat 
twee gevoelige plekken die door het licht van de zon werden getroffen, als 
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die vaag door de vurige dampkring van het oude Lemurië scheen. Het zou 
nog tot tegen het einde van het Atlantische tijdvak duren voordat hij een 
gezichtsvermogen had zoals wij dat nu hebben. 
   Zijn manier van uitdrukken bestond uit klanken zoals die in de natuur 
gehoord worden. Het zuchten van de wind in de onmetelijke wouden die 
in dat subtropische klimaat weelderig groeiden, het ruisen van de beek, 
het loeien van de storm, het donderen van de waterval, het gerommel van 
de vulkaan, al deze geluiden waren voor hem de stemmen van de Goden 
van wie hij wist dat hij afstamde. Van de geboorte van zijn lichaam wist 
hij niets. Hij kon zijn lichaam niet zien, evenmin als hij iets anders kon 
zien, maar hij kon zijn medemensen bespeuren. Dat was echter een in-
nerlijke waarneming, zoals wij mensen en dingen in een droom waarne-
men; met dit belangrijke verschil, dat zijn droomwaarneming duidelijk en 
werkelijk was. ‘Maar toen hun ogen geopend werden,’ zoals verteld wordt 
in het verhaal van de zondeval, en hun bewustzijn naar buiten werd ge-
richt op de dingen van de stoffelijke wereld, veranderde deze toestand. De 
voortplanting werd niet langer door engelen geregeld, maar door de mens 
zelf, hoewel hij niet bekend was met de werking van de krachten van zon 
en maan. Zijn bewustzijn werd op de stoffelijke wereld gericht, hoewel 
hij de dingen nog niet zo duidelijk omlijnd zag als dat in het laatste deel 
van het Atlantische tijdvak het geval was. Langzamerhand leerde hij ook 
de dood kennen door de onderbreking in zijn bewustzijn als dit bij de 
dood naar de geestelijke werelden verschoof en weer terug als hij door we-
dergeboorte in de stoffelijke wereld terugkwam. 
   Dit heeft echter maar betrekking op een kleine groep verlichte Lemuri-
ers die in het laatste deel van dat tijdvak leefden en het zaad werden voor 
de zeven Atlantische rassen. De meeste Lemuriërs waren dierachtig en de 
lichamen die zij bezaten zijn gedegenereerd tot de tegenwoordige natuur-
volken en mensapen.  
   In het Atlantische tijdvak dat op het Lemurische volgde, was de mens 
verschillend van wat dan ook dat nu op aarde bestaat. Hij had een hoofd, 
maar nauwelijks een voorhoofd. Dit was nog weinig ontwikkeld: van een 
punt vlak boven de ogen liep de schedel meteen schuin naar achteren. In 
vergelijking met de tegenwoordige mensen was hij een reus; zijn armen 
en benen waren in verhouding tot zijn lichaam veel langer dan de onze. 
In plaats van te lopen verplaatste hij zich met vliegende sprongen, op de 
manier van een kangaroe. Hij had kleine, half toegeknepen ogen en zijn 
haar was rond van doorsnede. Dit laatste is een kenmerk van de afstam-
melingen van de Atlantische rassen die nu nog bij ons zijn. Hun haar was 
stijl, glanzend, zwart en rond van doorsnede. Dat van de Ariërs, hoewel 
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verschillend van kleur, is altijd ovaal van doorsnede. De oren van de At-
lantiërs stonden veel verder naar achteren dan die van de Ariërs. 
   De geestelijke lichamen van de vroegere Atlantiërs waren niet concen-
trisch geplaatst ten opzichte van het stoffelijk lichaam, zoals bij ons. Zij 
bezaten nog geen volledig inwonende geest, die was er nog gedeeltelijk 
buiten. Hij kon daarom zijn lichamen niet zo gemakkelijk beheersen dan 
wanneer het geheel in zijn lichaam zou wonen. Het hoofd van het levens-
lichaam stak ver boven het stoffelijk lichaam uit. Tussen de wenkbrauwen 
is een punt, ruim een centimeter onder de huid, dat een overeenkomstig 
punt in het levenslichaam heeft. Als deze beide punten samenvallen, zo-
als nu bij de mens, is dat de zetel van de inwonende geest. 
   Door de afstand tussen die twee punten was bij de Atlantiërs het waar-
nemingsvermogen of het zien in de geestelijke werelden veel scherper 
dan in de dichtere, stoffelijke wereld, die nog belemmerd wordt door haar 
dichte dampkring van dichte, zware mist. Op de duur klaarde de damp-
kring echter op en werd helderder. Op dezelfde tijd kwam het genoemde 
punt in het levenslichaam steeds dichter bij het overeenkomstige punt in 
het stoffelijk lichaam en viel in het laatste derde gedeelte van het Atlanti-
sche tijdvak daarmee samen. 
   De Rmoahals waren het eerste Atlantische ras. Zij hadden maar weinig 
geheugen en dat weinige stond in verband met zintuigelijke gewaarwor-
ding. Zij herinnerden zich kleuren en tonen en ontwikkelde zo, tot op 
zekere hoogte, gevoel. 
   Voor de Atlantiërs kwamen met het geheugen de eerste verschijnselen 
van een taal. Zij ontwikkelden woorden en maakten niet langer gebruik van 
alleen maar klanken om namen aan dingen te geven, zoals de Lemuriërs dat 
deden. 
   De Tlavatlis waren het tweede Atlantische ras. Zij begonnen zich als af-
zonderlijke mensen te voelen. Zij werden eerzuchtig en wilden dat hun 
werk in de herinnering zou voortleven. In het leven van de gemeenschap 
werd geheugen belangrijk en begon de voorouderverering. 
   De Tolteken waren het derde Atlantische ras. Zij voerden de monarchie 
in en de erfopvolging. Deze gewoonte werd in het leven geroepen om de 
mensen te eren voor de daden van hun voorouders. Ervaring werd erg op 
prijs gesteld en het geheugen werd buitengewoon ontwikkeld. 
   In het midden van het derde gedeelte van Atlantis begint de afscheiding 
in volken. Na verloop van tijd werden de koningen bedwelmd door hun 
macht en begonnen zij hun macht te misbruiken voor zelfzuchtige doel-
einden en zelfverheerlijking in plaats van die voor het algemeen welzijn te 
gebruiken.  
   De Turaniërs waren het vierde Atlantische ras. Zij waren vooral verachte- 
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telijk door hun ontzettende egoïsme en richtten tempels op waar de ko- 
ningen als goden werden vereerd. 
   De oorspronkelijke Semieten waren het vijfde en belangrijkste van de 
zeven Atlantische rassen, want in hen treffen wij de eerste kiem van het 
corrigerend vermogen van denken aan. Daarom werden de oorspronkelij-
ke Semieten het zaadras voor de zeven rassen van het Arische tijdvak. Zij 
waren de eersten die ontdekten dat het beter is je verstand te gebruiken 
dan je spieren. Tijdens hun bestaan klaarde de atmosfeer van Atlantis op 
en het eerder genoemde punt in het levenslichaam kwam samen te vallen 
met het bijpassende punt in het stoffelijk lichaam. Het samenvallen van 
deze gebeurtenissen gaf de mens het vermogen voorwerpen duidelijk en 
scherp omlijnd te zien, maar het had ook het verlies van het zien in de gees-
telijke werelden tot gevolg. 
   De Akkadiërs waren het zesde en de Mongolen het zevende Atlantische 
ras. Zij ontwikkelden het verstandelijk denken verder, maar ontwikkelden 
een redeneertrant die steeds meer afweek van de hoofdrichting van het 
zich ontwikkelende leven. Naarmate de dichte mist van Atlantisch zich 
steeds meer verdichtte, werd het vaste land overspoeld door een toene-
mende hoeveelheid water, waardoor het grootste deel van de bevolking, 
en de getuigenissen van hun beschaving vernietigd werd. 
   Midden-Azië werd de bakermat van de Arische rassen die afstamden van 
de oorspronkelijke Semieten. Van daaruit hebben de verschillende rassen 
zich verspreid. Het is onnodig hen hier te beschrijven daar geschiedkundig 
onderzoek hun hoofdkenmerken voldoende heeft aangetoond. 
 
De hersenen en het zenuwstelsel 
 
In de Saturnusrondte van het Aardetijdperk kreeg het stoffelijk lichaam het 
vermogen om hersenen te vormen waaraan later de kiem voor een ver-
stand werd toegevoegd. De aanzet werd gegeven tot het vormen van het 
voorste gedeelte van de hersenen. De hersenen en het zenuwstelsel zijn 
de hoogste uitdrukking van het begeertelichaam. Zij roepen beelden op uit 
de buitenwereld, maar in geestelijke beeldvorming. Het bloed brengt het 
materiaal voor de beelden mee; daarom stroomt het bloed naar het hoofd 
als men denkt. 
   De hersenen zijn de verbinding tussen de geest en de buitenwereld. De 
geest kan alleen iets van de buitenwereld aan de weet komen door be-
middeling van de hersenen. De zintuigen brengen alleen indrukken naar 
de hersenen, en dat is het instrument dat deze indrukken verduidelijkt en 
in onderling verband brengt. De geest, geholpen door de engelen, vorm-
den de hersenen om kennis uit de stoffelijke wereld te verzamelen. Toen 
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de geest van zijn lichamen bezit nam werd het nodig dat een deel van de 
scheppingskracht gebruikt werd om de hersenen en een strottenhoofd te 
ontwikkelen. De luciferische geesten zetten tot alle verstandelijke activiteit 
aan door middel van dat deel van de scheppingskracht dat naar boven 
wordt geleid voor werk in de hersenen. Op die manier kreeg de zich ont-
wikkelende geest, ten koste van de helft van zijn scheppingskracht, ver-
standelijk bewustzijn in de buitenwereld. Het is bekend dat denken ze-
nuwcellen afbreekt. Die, en alle andere afvalproducten van het lichaam, 
worden door middel van het bloed vervangen. Wanneer door de ontwik-
keling van het hart tot een willekeurige spier de bloedcirculatie onder con-
trole van de eenmakende levensgeest komt, heeft de geest de macht het 
bloed niet naar die delen van de hersenen te laten stromen die zich aan 
egoïstische doelen wijden met als gevolg dat die hersencentra op de duur 
zullen wegkwijnen. Kennis, door middel van de hersenen verkregen, met 
de daarmee samenhangende zelfzucht, werd door de mens verkregen te-
gen de prijs van het vermogen zich tweeslachtig te kunnen voortplanten. 
Hij kreeg zijn vrije wil ten koste van pijn en dood. Maar als de mens leert 
om zijn verstand te gebruiken voor het welzijn van de mensheid, krijgt hij 
geestelijke macht over het leven waarbij hij door aangeboren kennis geleid 
wordt, dat even veel hoger is dan ons tegenwoordig hersenbewustzijn als 
dit hoger is dan het laagste dierlijke bewustzijn. De hersenen zijn op zijn 
best maar een indirecte weg om kennis te verkrijgen en zal vervangen wor-
den door directe aanraking met de wijsheid van de natuur die de mens dan, 
zonder enige verdere medewerking, zal kunnen gebruiken voor het schep-
pen van nieuwe lichamen. 
   In de Maanperiode was het nodig het stoffelijk lichaam te reconstrue-
ren om het geschikt te maken dat het doordrongen kon worden door een 
begeertelichaam. Eveneens om een zenuwstelsel, spieren, kraakbeen en 
het begin van een geraamte te vormen. Deze reconstructie was het werk 
van de Saturnusrondte van de Maanperiode. 
   De reconstructie van het stoffelijk lichaam in de Saturnusrondte van de 
Aardeperiode gaf toen de eerste aanzet voor een beginnende scheiding in 
het zenuwstelsel1, in het willekeurige en het onwillekeurige stelsel. Het 
onwillekeurige stelsel was de enige voorziening die in de Maanperiode 
werd getroffen. Het willekeurige zenuwstelsel - dat het stoffelijk lichaam 
verandert van een automaat en door prikkels van buitenaf werkt, in een 

 
1 Het zenuwstelsel wordt ingedeeld in 1 anatomisch stelsel; 2 fysiologisch stelsel. Het ana- 
   tomische bestaat uit a. het centrale zenuwstelsel, b. het perifere zenuwstelsel (dat buiten  
   het centrale stelsel valt. Het fysiologische stelsel bestaat uit a. het animale, willekeurige  
   of autonome stelsel( zintuigen, klieren) b. Het vegetative, sympatische of onwillekeurige 
   stelsel (stofwisseling, endocrine klieren, voortplanting, slaap, temperatuur). 
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buitengewoon geschikt instrument om door de geest van binnenuit ge-
leid en bedwongen te worden - werd pas in het tegenwoordige Aardetijd-
vak toegevoegd.     
   Toen in het eerste gedeelte van het Lemurische tijdvak de splitsing van 
zon, maan en aarde plaatsvond, onderging de meer ontwikkelde mensheid 
in wording een verdeling van het begeertelichaam in een hoger en een la-
ger deel. De overige mensen ondervonden dat in het begin van het Atlan-
tische tijdvak. Dit hogere deel van het begeertelichaam werd een soort 
dierlijke ziel. Het vormde het cerebrospinale stelsel [de hersenen en het 
ruggenmerg als een samenhangend geheel] en de willekeurige spieren, door 
middel waarvan het lagere deel van het drievoudige lichaam bestuurd kon 
worden totdat de schakel van het verstand werd gegeven. Een deel van het 
onwillekeurige spierstelsel wordt bestuurd door de onwillekeurige zenu-
wen. 
   De zetel van de menselijke geest is in de eerste plaats in de epifyse of 
pijnappelklier en in de tweede plaats in de hersenen en het ruggenmerg, die 
de willekeurige spieren besturen. 
 
Het bloed 
 
Het bestuderen van het bloed is diepgaand, verstrekkend en erg belangrijk 
vanuit welk gezichtspunt ook bezien. Lucifer had beslist gelijk toen hij zei: 
‘Bloed is een bijzondere vloeistof.’ Vanaf het moment dat het zaadatoom 
in de eicel wordt geplaatst, tot aan het breken van het zilveren koord ons 
stoffelijk bestaan beëindigt, bouwt dit het stoffelijk lichaam op. Bloed is 
een van de hoogste voortbrengselen van het levenslichaam en vervoert de 
voedingsstoffen naar elk deel van het lichaam. Het ego leidt en bestuurt 
zijn grofstoffelijk instrument door middel van het bloed. 
    Vanaf de kinderleeftijd tot aan het veertiende jaar maakt het rode been- 
merg niet alle bloedlichaampjes. De meeste worden dan door de thymus-
klier of zwezerik aangemaakt, die het grootst is in de foetus en geleidelijk 
aan verdwijnt als het opgroeiende kind zelf zijn bloed gaat aanmaken. De 
thymusklier bevat een voorraad rode bloedlichaampjes die door de ou-
ders zijn gegeven, met als gevolg dat het kind, dat uit die voorraad zijn 
bloed nog betrekt, nog geen persoonlijkheidsbesef heeft. Pas als het kind 
zelf zijn bloed aanmaakt en de thymusklier is verdwenen, omstreeks het 
veertiende jaar, komt het ik-gevoel tot volle uitdrukking, want dan maakt 
het kind zijn eigen bloed dat door zijn geest wordt beheerst. Het volgen-
de voorbeeld maakt dit duidelijk. 
   Assimilatie en groei zijn afhankelijk van de krachten die door de positie-
ve pool van het levenslichaam werken, de scheikundige ether. Deze schei-
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kundige ether komt met het zevende jaar vrij, die dan volledig ontwikkeld 
is. Op het veertiende levensjaar is de levensether, die met de voortplanting 
te maken heeft, tot rijpheid gekomen. In de periode van zeven tot veertien 
jaar heeft de overdadige voedselopname een hoeveelheid kracht opgeza-
meld, die naar de geslachtsorganen gaat en voldoende is als het begeerteli-
chaam vrijkomt.  
   In de derde periode van zeven jaar wordt de sekskracht in het bloed op-
geslagen. De lichtether, die de toegangsweg voor de bloedwarmte is, wordt 
ontwikkeld en bestuurt het hart, zodat het lichaam niet te koud of te warm 
wordt. In de vroege jeugd stijgt de temperatuur van het bloed vaak tot uit-
zonderlijke hoogte. Tijdens de periode van enorme groei is vaak het om-
gekeerde het geval. Maar tijdens de onstuimige, ongeremde jeugd, wordt 
door oververhitting van het bloed, veroorzaakt door hartstocht en drift, 
de geest uitgedreven. Dit wordt terecht een uitbarsting of woedeaanval ge-
noemd, die iemand ‘zijn hoofd doet verliezen’ en niet meer in staat is tot 
denken. Dit is precies wat er gebeurt als hartstocht of drift het bloed op-
hitst waardoor de geest uit zijn lichaam wordt gedreven. Als het ego bui-
ten zijn lichamen is en de mens aan blinde woede ten prooi valt, is hij be-
roofd van de leidende invloed van zijn verstand, dat gedeeltelijk tot taak 
heeft als rem op opwellingen te dienen. Alleen iemand die zijn hoofd koel 
houdt en niet toestaat dat oververhitting hem uit zijn lichamen drijft, kan 
denken zoals het moet. 
   Als bewijs voor de bewering dat de geest niet in zijn lichaam kan werken 
als het bloed te heet of te koud is, bewijst het feit dat overmatige warmte 
iemand slaperig maakt en als die een bepaald punt overschrijdt, de geest 
uit zijn lichaam drijft en het lichaam bewusteloos achterlaat. Alleen als het 
bloed ongeveer de normale lichaamstemperatuur [tussen 35,8 en 38 C] dat 
de geest het als een lichaam van bewustzijn kan gebruiken. 
   De rode blos van schaamte is een bewijs van de manier waarop het bloed 
naar het hoofd wordt gestuwd. Daardoor worden de hersenen te warm en 
verlamt het denken. Vrees is een toestand waarin de geest zich kan bevei-
ligen tegen gevaar van buitenaf. Het ego leidt zijn bloed dan naar binnen 
en wordt bleek omdat het bloed uit het oppervlak van het lichaam is weg-
gestroomd en warmte verloor en eveneens het denken verlamt. Bij hoge 
koorts kan de hitte ijlen veroorzaken. 
   De warmbloedige mens is actief zowel naar lichaam als geest, als het 
bloed tenminste niet te warm is, terwijl degene met bloedarmoede luste-
loos is. In het eerste geval heeft de geest meer macht; in het laatste geval 
minder. Als een geest wil denken, stuurt hij bloed van de juiste tempera-
tuur naar de hersenen. Wanneer na een zware maaltijd de geest zijn aan-
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dacht op de spijsvertering concentreert, kan de mens niet denken omdat 
hij slaperig wordt. 
   De vroegere Noormannen en Schotten onderkenden dat de geest in het 
bloed zetelt. Een vreemdeling kon alleen verwant met hen worden als hij 
zijn bloed met het hunne had vermengd en zo één met hen was geworden. 
   In de afstamming van families in mannelijke lijn, zoals Adam, Methusa-
lem, bevatte het bloed dat door hun aderen vloeide, de beelden van alles 
wat gebeurd was bij hun verschillende voorvaderen. Deze beelden ston-
den hen steeds voor de geest omdat zij in die tijd nog geen ogen hadden. 
Momenteel bevat het bloed van iedereen alleen de beelden van zijn per-
soonlijke ervaring, en zijn onderbewuste heeft hier toegang toe. Tot aan 
het moment waarop huwen buiten de familie werd ingevoerd, heerste een 
familiegeest, een engel, over hen die door de ingeademde lucht in hun 
bloed kwam en elk van hen hielp zijn lichamen te besturen. Toen het 
trouwen buiten de familie begon, waren de geesten op een punt in hun 
ontwikkeling naar zelfbewustzijn gekomen, waarbij zij op zichzelf kon-
den vertrouwen, en ophielden door God geleide automaten te zijn en zich-
zelf besturende individuen te worden. Hoe groter de bloedvermenging 
des te minder kan de inwonende geest door een ras- of familiegeest wor-
den beïnvloed. Onvermengd bloed gaf ons de hulp van onze voorouders, 
als wij die nodig hadden. Vermengd bloed maakt ons onafhankelijk van 
hulp buiten ons. Een God, een schepper, moet onafhankelijk zijn. 
   Voor de geest is bloedwarmte een voordeel. De luciferische geesten hel-
pen mee om deze temperatuur in stand te houden door ijzer, een Marsme-
taal, in ons bloed op te lossen om zuurstof te binden, een zonne-element.  
   De juiste warmte voor de werkelijke uitdrukking van de geest is pas aan-
wezig als het verstand, uit het macrokosmische concrete verstand, is ge-
boren, als de mens ongeveer 21 jaar oud is. De wet erkende dit [vroeger] 
als de leeftijd waarop men stemrecht kreeg. 
   In de lagere orde van de dieren is het bloed vloeibaar en vol kernen. De 
kernen, centra van leven, vormen het uitkijkgebied van een groepsgeest. 
Hij regelt hun levensprocessen en leidt hen door middel van deze kernen.  
   In het begin van de zwangerschap is het bloed eveneens voorzien van 
kernen van de moeder. Zij regelt het proces van de opbouw van het li-
chaam. Maar zodra de nieuwe geest het lichaam van de moeder binnen-
komt, begint het zijn persoonlijkheid te laten gelden en verzet zich tegen 
de vorming van nieuwe, van kernen voorziene, bloedcellen. De oude cel-
len verdwijnen geleidelijk zodat wanneer het zilveren koord wordt vast-
gemaakt – omstreeks de tijd dat leven wordt gevoeld – en de geest zijn li-
chaam is binnengetreden, alle kernen verdwenen zijn en hij de absolute al-
leenheerser is in zijn nieuwe lichaam, een kostbaarder erfenis dan welk 
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aards bezit ook. Wanneer het lichaam juist wordt gebruikt, is het voor ons 
een middel om zielengroei op te doen en schatten in de hemel te verza-
melen. Als wij ons lichaam overgeven aan een geleidegeest, belemmeren 
wij onze eigen ontwikkeling en begaan daarmee een grote fout.  
   Het bloed is dus vooral het vervoermiddel van de geest. Zoals wij tij-
den geleden in onze ontwikkeling materie gekristalliseerd hebben om ons 
stoffelijk lichaam te vormen, is het nu onze taak om onze lichamen te ver-
geestelijken zodat wij onszelf en de wereld kunnen verheffen uit de sfeer 
van materialisme naar die van de geest. Daarvoor moet de geest of het ego 
natuurlijk eerst zijn bloed gasvormig zien te maken. Voor het geestelijk 
oog is ons rode bloed, zonder kernen, geen vloeistof maar een gas. Het is 
geen argument tegen deze bewering dat, als wij in onze huid prikken, het 
bloed er als vloeistof uitstroomt. Als wij de kraan van een stoomketel ope-
nen condenseert de stoom zich tot vloeistof. Maar als wij een glazen mo-
del van de stoomketel zouden maken verstandelijk bewustzijn in de bui-
tenwereld en kijken hoe de stoom werkt, zullen wij alleen de zuigers heen 
en weer zien gaan, door een onzichtbare kracht voortbewogen: beweeglij-
ke stoom. Om de vergelijking door te trekken: zoals de beweeglijke stoom 
uit de stoomketel onzichtbaar en gasvormig is, zo is ook het beweeglijke 
bloed in het menselijk lichaam een gas. Hoe hoger de graad van ontwikke-
ling van een bepaalde geest is, des te etherischer kan hij zijn bloed maken. 
   Als door de levensprocessen het voedsel de hoogste alchemistische staat 
heeft bereikt, begint het condensatieproces en wordt uit het gasachtige 
bloed in de verschillende organen weefsel gevormd om dat, wat door de li-
chaamsactiviteiten versleten of vernietigd werd, te vervangen. De milt is 
de poort van het levenslichaam. Daar komt de zonne-energie, die in de 
ons omringende atmosfeer overvloedig aanwezig is, in een voortdurende 
stroom ons lichaam binnen om ons bij de levensprocessen te helpen. Tus-
sen het levenslichaam en het begeertelichaam wordt ook een hevige strijd 
gevoerd. Bezorgdheid, vrees en boosheid verstoren het verdampingspro-
ces in de milt, waarvan een plasmaplekje het gevolg is. Dit wordt meteen 
door een gedachte elementaal aangegrepen die een kern vormt en zich 
daarin gaat belichamen. Die begint daar vervolgens een leven van vernie-
tiging, en verenigt zich met andere afvalproducten en ontbindende ele-
menten, waar ook gevormd, die ons lichaam tot een knekelhuis in plaats 
van een tempel van een daarin wonende levende geest maakt. Wij kun-
nen daarom zeggen dat elk wit bloedlichaampje dat door een entiteit van 
buitenaf wordt ingenomen voor de geest een gemiste kans is. Hoe meer 
gemiste kansen er in een lichaam zijn, des te minder is het lichaam onder 
controle van de geest. Daarom zijn zij in alle vormen van ziekte in groten 
getale aanwezig, meer dan bij gezonde mensen. 
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   Hieruit blijkt dat het bloed het enige deel in ons lichaam is dat werkelijk 
van ons is. De mate waarin wij al het bloed beheersen is afhankelijk van 
het vermogen van de geest om zich via zijn lichaam uit te drukken. De 
geest kan alleen door de rode bloedlichaampjes werken.  
   Als het bloed door de aderen vloeit die diep in het lichaam liggen, is het 
een gas, maar warmteverlies aan de oppervlakte van het lichaam maakt dat 
het gedeeltelijk condenseert en daarin leert de geest minerale kristallen te 
vormen. Die kristallen zijn per ras verschillend, maar zullen in de toekomst 
ook per persoon verschillen. 
   Bloed valt te onderscheiden in het bloedplasma, de waterachtige sub-
stantie die onder Cancer of de Kreeft met zijn heerseres de maan valt. 
De rode bloedcellen, de Marssubstantie, is van Scorpio. De belangrijkste 
van alle, de fibrine of vezelachtige substantie die onder het derde water-
teken Pisces valt. Toen wij een uitwendig skelet hadden, was ons bewust-
zijn zo dof als dat van schaaldieren. Toen wij ons beenderstelsel binnen-
in ons kregen hebben wij een veel hogere graad van bewustzijn gekregen. 
Door dit inwendige skelet te vergeestelijken door middel van het bloed, 
halen wij de essentie uit alles wat wij in voorgaande tijdvakken hebben ge-
leerd, en veranderen dat in de Jupiterperiode in bruikbare zielenkracht.  
   Omdat een vrouw een positief levenslichaam heeft, is zij eerder volwas-
sen dan een man. De delen die plantachtig blijven, zoals het haar, groeien 
langer en weelderiger. Een positief levenslichaam brengt meer bloed voort 
dan een negatief levenslichaam, zoals de man bezit. Vandaar dat de bloed-
druk bij een vrouw hoger is, wat nodig is tijdens de menstruatie. Als die tij-
dens de overgang verdwijnt, volgt er een tweede groei treffend uitgedrukt 
in het gezegde: ‘vet en veertig’.  
   De aandrang van het begeertelichaam stuwt het bloed door het bloedva-
tenstelsel, verschillend van snelheid, afhankelijk van de kracht van de emo-
ties. Omdat een vrouw een overvloed aan bloed heeft werkt zij onder 
een hogere druk dan een man. Hoewel deze druk door de menstruatie 
wordt verlicht zijn er tijden dat het nodig is een extra uitlaatklep te heb-
ben. Tranen, wit bloed, zijn een veiligheidklep om de overtollige vloeistof 
af te voeren. Hoewel mannen even sterke emoties kunnen hebben als 
vrouwen, huilen zij niet omdat zij niet meer bloed bezitten dan zij nodig 
hebben. 
   Het bloed is nu anders van samenstelling dan vroeger. Tijdens zijn doop 
zag men dat de Christusgeest op het lichaam van Jezus neerdaalde. De 
geest van Jezus verliet toen zijn lichaam. Zijn opdracht werd de kerken te 
dienen terwijl zijn lichaam door Christus werd gebruikt voor onderricht 
en zijn bloed werd voorbereid om te dienen als een toverspreuk voor het 
koninkrijk van God. 
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   Wanneer iemand wordt gedood, hecht het aderlijke bloed, met zijn on-
reinheden, zich aan het lichaam; daardoor is het slagaderlijke bloed dat 
wegvloeit aanmerkelijk zuiverder dan anders. Het vergeestelijkte bloed van 
Jezus, nadat het door de Christusgeest was gereinigd, vloeide in de aarde 
en reinigde, tot op grote hoogte, het etherisch gebied van egoïsme. Hier-
door kreeg de mens een grotere kans om materie tot zich te trekken die 
hem in staat stellen om altruïstische voornemens en wensen vorm te ge-
ven. 
 
De endocriene klieren2 
 
Aan esoterische astrologen is bekend dat het menselijk lichaam een enor-
me ontwikkelingsperiode achter zich heeft en dat ons schitterend orga-
nisme het resultaat is van een langzaam proces van geleidelijke vorming 
dat nog steeds voortduurt en elke volgende generatie beter maakt dan de 
voorgaande totdat het in de verre toekomst zijn volmaaktheid zal berei-
ken waarvan wij nu geen idee hebben. Behalve het stoffelijk lichaam heeft 
de mens nog fijnere lichamen die door de meeste mensen niet kunnen 
worden waargenomen. Daar elk mens een latent zesde zintuig bezit zal 
men later deze sluiers, die het lichaam omhullen, kunnen waarnemen. 
   Het levenslichaam bestaat uit ether, en het begeertelichaam uit begeer-
testof. Uit de begeertestof betrekken wij onze gevoelens en emoties. Sa-
men, met het verstand en het stoffelijk lichaam, vormen zij de persoon-
lijkheid die het voorbijgaande deel van de onsterfelijke geest is, die deze li-
chamen gebruikt om zich uit te drukken. De fijne lichamen doordringen 
het grofstoffelijk lichaam zoals lucht water doordringt. Deze fijnere licha-
men beheersen bepaalde delen van het stoffelijk lichaam omdat dit een 
kristallisatie van deze fijnere lichamen is. Dit volgens hetzelfde principe 
dat de weke stoffen van een slak zich geleidelijk aan kristalliseren in het 
harde, steenachtige slakkenhuis dat hij met zich meedraagt. De zachtere 
delen van ons lichaam, die wij vlees noemen, kunnen in twee groepen ver-
deeld worden: klieren en spieren. 
   In de Zonneperiode ontstond het levenslichaam. Door kristallisatie ont- 
wikkelde zich in ons stoffelijk lichaam klieren, die samen met bloed, een 
specifieke uitdrukking van het levenslichaam hierin zijn. Daarom kunnen 
wij zeggen dat de klieren in hun diversiteit onder de zon en Jupiter val-
len. De functie van het levenslichaam is om de spierspanning op te bou-
wen, en als die door hun werk in dat rusteloze begeertelichaam moe zijn 
– dat in de Maanperiode tot stand kwam - te herstellen. De spieren worden 

 
2 Klieren met inwendige afscheiding, die direct in de bloedbaan wordt opgenomen. 
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daarom door de veranderlijke maan beheerst, het gebied van de engelen, 
die in het Maantijdperk mensachtig waren. De gevallen engelen bewonen 
de impulsieve en onstuimige planeet Mars. Dit alles slechts globaal ge-
nomen, want afzonderlijke klieren en speciale groepen spieren vallen on-
der andere planeten.  
   Het Hermetisch axioma luidt: ‘Zo boven, zo beneden’, zij is de sleutel 
tot alle mysteriën. Zoals er op aarde nog niet ontdekte plekken zijn, zijn 
er in ons lichaam onbekende plekken die nog een gesloten boek zijn.  
   Er is een kleine groep endocriene klieren of klieren met inwendige af-
scheiding die onmiddellijk in de bloedbaan wordt opgenomen. Het zijn 
er zeven, onderverdeeld in drie groepen: 
 
Geestelijke kant: 
De hypofyse of het hersenaanhangsel   beheerst door Uranus    
De epifyse of pijnappelklier                  beheerst door Neptunus 
 
Schakel: 
De schildklier                                       beheerst door Mercurius 
 
Persoonlijke kant: 
De thymusklier of zwezerik                  beheerst door Venus 
De milt                                                 beheerst door de zon 
De bijnieren                                          beheerst door Jupiter     
 
Zij zijn eveneens voor occultisten van bijzonder belang en kunnen in ze-
kere zin de zeven rozen op het kruis van het lichaam worden genoemd, 
omdat zij nauw verbonden zijn met de geestelijke ontwikkeling van de 
mensheid. De thymusklier, milt en de bijnieren zijn verbonden met de per-
soonlijkheid. De hypofyse en epifyse met de geestelijke kant, en de schild-
klier vormt hiertussen de schakel. 
   De milt is de toegangspoort voor de zonne-energie die door ons lichaam 
stroomt en door de zon wordt beheerst. 
   De twee bijnieren worden beheerst door Jupiter, de grote weldoener. Zij 
oefent een kalmerende invloed uit als de emotionele bedrijvigheid van de 
maan en Mars of Saturnus, het evenwicht hebben verstoord.    
   Wanneer de belemmerende hand van Saturnus de neerslachtige gevoe-
lens heeft opgewekt en de hartwerking belemmert, dan sturen de bijnie-
ren via het bloed adrenaline naar het hart om de bloedsomloop te stimu-
leren, terwijl het opgewekte optimisme van Jupiter tegen het getob van 
Saturnus en de prikkels van Mars strijdt, die het begeertelichaam aanzet 
tot boosheid, de spieren spannen en doen trillen en ondertussen de li-
chaamsenergie verspilt. Dan komen de hormonen van de bijnieren te hulp 
door wat meer glycogeen, zetmeel of suiker door de lever te laten afschei-
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den om deze toestand het hoofd te bieden, totdat het evenwicht weer her-
steld is. De nieren vallen onder Libra, de Weegschaal, met als heerser Ve-
nus; en de bijnieren onder Jupiter.  
   Zowel Venus, als haar hogere octaaf Uranus, staan in verband met voe-
ding en groei. Venus beheerst de thymusklier of borstklier, die de schakel 
is tussen ouders en kind, totdat dit de pubertijd heeft bereikt. Deze klier 
ligt achter het borstbeen. Zij is het grootst vóór de geboorte en tijdens de 
kinderjaren, als de groei het grootst en het snelst is. In die tijd doet het 
levenslichaam effectief werk, omdat het kind dan nog niet ontvankelijk is 
voor hartstocht en emoties die door het begeertelichaam worden opge-
wekt dat omstreeks het veertiende jaar wordt geboren. In zijn vroegste 
jeugd kan het kind nog geen rode bloedlichaampjes aanmaken omdat het 
begeertelichaam dan nog niet als kanaal voor de Marsinvloed kan dienen, 
die het ijzer uit het voedsel haalt en omzet in hemoglobine, de rode bloed-
kleurstof. Om dit gemis op te heffen scheidt de thymusklier een hormoon 
af waarmee het de verandering in het bloed tot stand kan brengen totdat 
het begeertelichaam actief wordt. Dan verschrompelt de borstklier en haalt 
het kind uit zijn eigen begeertelichaam de nodige Marskracht. Vanaf die 
tijd, onder normale omstandigheden, neemt Uranus, de octaaf van Venus 
die de hypofyse of het hersenaanhangsel beheerst, de functie van groei en 
assimilatie op de volgende manier over: 
   Het is bekend dat alle dingen, waaronder ons voedsel, vanuit zichzelf 
steeds kleine deeltjes verspreiden die wijzen op waar zij vandaan komen 
en op hun kwaliteit. Als wij voedsel in onze mond stoppen komen een aan-
tal van deze onzichtbare deeltjes in onze neus waar zij door prikkeling van 
ons reukorgaan bepalen of dat wat wij eten goed is of niet. Onze neus 
waarschuwt ons om dat wat bedorven is uit te spugen. Maar er zijn ook 
deeltjes die ons wiggebeen doordringen en de hypofyse of het hersen-
aangsel bereiken die door Uranus wordt beheerst, en daar een hormoon 
afscheiden dat in de bloedbaan terechtkomt. Die bevordert door de schei-
kundige ether de assimilatie, wat invloed heeft op de groei en het welzijn 
van ons lichaam. Soms is de invloed van Uranus op de hypofyse buiten-
sporig, en verantwoordelijk voor vreemde en abnormale groei die we soms 
zien. 
   Maar behalve dat is de hypofyse ook verantwoordelijk voor geestelijke 
groei en is behulpzaam bij het doordringen van de geestelijke sluier naar 
de geestelijke werelden. Hierin wordt Uranus bijgestaan door Neptunus, 
die heerst over de epifyse of pijnappelklier. Daarom is het goed om even-
eens de functies van de schildklier, die beheerst wordt door Mercurius, 
waarvan Neptunus de hogere octaaf is, te bestuderen.    
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   Dat de schildklier door Mercurius wordt beheerst, de planeet van het 
verstand, laat zich gemakkelijk begrijpen als we de uitwerking zien die 
degeneratie van deze klier op het verstand heeft zoals bij de ziekten cre-
tinisme en myxoedeem.3 De afscheidingsproducten of hormonen zijn e- 
veneens hard nodig voor het goed functioneren van het verstand, zoals 
ether nodig is voor de geleiding van elektriciteit, tenminste, op lichame-
lijk gebied, waar de hersenen gedachten in daden omzetten. Contact heb-
ben met, en zich uitdrukken in de onzichtbare werelden, hangt af van de 
functionele bekwaamheid van de epifyse of pijnappelklier, die geestelijk 
is en daarom beheerst wordt door Neptunus als octaaf van Mercurius. 
Neptunus is de planeet van geestelijkheid, die samenwerkt met de hypo-
fyse of het hersenaanhangsel, beheerst door Uranus. Het is zoals Mephis-
to tegen de jonge man zegt die onder Faust wetenschap wil studeren: 
 
               Wie iets, dat levend is, wil kennen en beschrijven,  
               probeert eerst de geest eruit te drijven. 
               Dan houdt hij de levenloze delen in zijn hand 
               en mist daardoor het geestelijk verband. 
 
Niemand kan in een laboratorium op de snijtafel het werkelijk functione-
ren van een orgaan bestuderen. Om een juist begrip te krijgen dient men 
deze organen in een levend lichaam te bestuderen en dat kan alleen maar 
door middel van helderziendheid. 
   Er zijn een aantal organen die óf langzamerhand verdwijnen óf zich 
ontwikkelen. Zij die verdwijnen laten het pad zien dat wij tijdens onze 
ontwikkeling al hebben afgelegd; zij die zich ontwikkelen tonen onze 
toekomstige ontwikkeling aan. Maar er is nog een andere groep organen 
die noch degenereren noch zich ontwikkelen, zij zijn latent of sluimerend. 
Fysiologen meenden aanvankelijk dat de epifyse en de hypofyse bezig zijn 
te verdwijnen omdat zij bij sommige lagere levensvormen, zoals wormen, 
beter ontwikkeld zijn, maar dat is niet juist. Sommige onderzoekers ver-
moedden dat de epifyse of pijnappelklier op een of andere manier verband 
houdt met het verstand, omdat hij na de dood bepaalde kristallen bevat. 
Bij geestelijk gehandicapten was deze hoeveelheid veel minder dan men-
sen met een normaal verstand. Deze conclusie is juist. Maar de helderzien-
de weet dat het ruggenmergskanaal van de levende mens niet met een 
vloeistaf gevuld is, dat het bloed niet vloeibaar is en dat deze organen 
geen kirstallen bevatten als het lichaam nog in leven is. De oorzaak is de-

 
3 Cretinisme: gebrekkige en achterlijke ontwikkeling van geest en lichaam, veroorzaakt   
  door de kropziekte. Myxoedeem: verandering van de huid die wasachtig, schilferig,  
  droog en dikker wordt, terwijl de verstandelijke vermogens achteruitgaan. 
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zelfde als die stoom doet condenseren als die met de atmosfeer in aanra-
king komt. Deze substanties zijn geestelijke stoffen zolang zij zich in het 
lichaam bevinden. Zij zijn dan etherisch. De functie van de pijnappelklier 
schijnt in de loop van zijn ontwikkeling veranderd te zijn. In voorgaande 
tijdvakken van ons verblijf op aarde, toen ons lichaam zakvormig was, 
waarin de geest nog niet was binnengetreden maar er als een schaduw 
overheen hing, was bovenin een opening waar de hypofyse inzat. Het was 
toen een orgaan voor oriëntatie en gaf richtinggevoel aan. Toen het men-
selijk lichaam zich verdichtte, bleek het hersenaanhangsel steeds minder in 
staat om de intense hitte die er toen heerste, te kunnen verdragen. Als 
het lichaam te dicht bij een van de kraters of werkende vulkanen die de 
dunne aardkost deden barsten kwam, waarschuwde de pijnappelklier. Het 
was een orgaan dat richting aangaf en werkte door het gevoel. Maar sinds 
die tijd is het gevoel over de huid van het hele lichaam verdeeld. Dit schijnt 
een aanwijzing te zijn, dat er een tijd zal komen dat de zintuigen voor 
gehoor en zien op een soortgelijke manier verdeeld zullen worden, zodat 
wij dus met ons hele lichaam kunnen horen en zien en nog gevoeliger 
zullen worden als wij nu al zijn. 
   Sinds die tijd zijn de hypofyse en epifyse tijdelijk latent om de mens de 
geestelijke wereld te doen vergeten en hij ondertussen de lessen leert die 
de stoffelijke wereld biedt. De hypofyse laat door abnormale groei van het 
lichaam sporadisch de invloed van Uranus zien, door het produceren van 
wangedrochten van verschillende soort, terwijl Neptunes, als die dishar-
monisch werkt door de pijnappelklier, verantwoordelijk is voor abnor-
male geestelijke ontwikkeling als medicijnman, tovenaar of medium. Als 
deze beide endocrine klieren normaal tot ontwikkeling komen, zijn zij een 
gezonde en veilige manier die de deur naar de geestelijke wereld opent. 
Maar ondertussen bevat de schildklier, beheerst door Mercurius, de pla-
neet van het verstand, de nodige uitscheiding om de hersenen in evenwicht 
te houden. 
      In de toekomst zullen de klieren met inwendige secretie een belangrij-
ke rol spelen. Hun ontwikkeling zal de evolutie zeer versnellen omdat hun 
invloed hoofdzakelijk verstandelijk en geestelijk is. We naderen nu het Wa-
termantijdperk. De zon begint dan ook de verstandelijke trillingen van dit 
teken over te brengen wat de intuïtie, voorgevoelens en de telepathische 
overdracht, die steeds meer voorkomen, verklaart. Tijdens de laatste on-
derzoekingen zijn deze verschijnselen te danken aan de ontwikkeling van 
de hypofyse die onder de invloed van Uranus staat, de heer van de Wa-
terman. 
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Het lymfevatenstelsel 
   
Het lymfevatenstelsel is een zeer complex stelsel van kleinere en grotere 
aderen, die voor een groot deel parallel aan de bloedsomloop lopen en 
door en tussen de spieren lopen. De vaten van het lymfestelsel zijn ietsje 
groter dan het bloedvatenstelsel. Veel bacteriën zijn te groot om het 
bloedvatenstelsel binnen te dringen, maar wel het lymfestelsel. Op die 
manier worden bacteriën direct in de lymfevaten opgevangen, onschade-
lijk gemaakt en afgevoerd. Op dezelfde manier worden ook beschadigde 
lichaamscellen, die losgekomen zijn van de organen, verwijderd. 
   De bloedsomloop wordt voortbewogen door het pompen van het hart; 
het lymfesysteem wordt door de samentrekking van de spieren voortge-
stuwd. Het lymfestelsel is te beschouwen als het rioolstelsel van het li-
chaam. Door de druk in het bloedvatenstelsel wordt vocht naar buiten 
geperst. In dat vocht zitten onder andere witte bloedcellen, voedingsstof-
fen en zuurstof. Dit vocht, dat zich tussen de cellen van de organen be-
vindt wordt weefselvloeistof of lymfe genoemd. Door een storing in de 
afvoer kan het lymfesysteem zelf door bacteriën en schimmels besmet 
worden. 
   Als de cellen met lymfe omgeven zijn kunnen ze gemakkelijk zuurstof en 
andere voedingsstoffen opnemen. Maar deze cellen produceren ook kool-
dioxide en verschillende afvalstoffen. Die worden door het weefselvocht 
opgenomen en zowel door de bloedvaten als het lymfestelsel afgevoerd. 
   De lymfeklieren of lymfeknopen zijn een onderdeel van het lymfestel-
sel waar de grotere lymfevaten samenkomen. De lymfevaten bevatten 
onder andere witte bloedcellen die het lichaam helpen infecties te bestrij-
den. Voordat de lymfe, het weefselvocht, indirect in aanraking kan ko-
men met het bloed en de bloedbaan, stroomt dit vocht eerst door heel 
veel lymfeklieren, waar de lymfe gereinigd en ontsmet wordt. De witte 
bloedcellen sporen lichaamsvreemde stoffen op en vernietigen die. 
Daarna is het weefselvocht geheel ontsmet en kan zijn werk beginnen. 
   Het bloedvatenstelsel voert niet alleen voedingsstoffen en zuurstof naar 
organen, weefsel en cellen aan, maar neemt ook de afvalstoffen van die-
zelfde cellen op, en worden op de terugreis uit het lichaam afgevoerd. 
   Door een storing in de afvoer kan het lymfesysteem zelf door bacteri-
en en schimmels besmet worden waardoor er ziektes kunnen ontstaan als 
lymfoedeem (ophoping van lymfevocht, lymfadenitis (infectie) of de ziek-
te van Hodgkin (lymflkierkanker)].  
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2. Het levenslichaam 
 
Ontwikkeling en doel 
 
Het levenslichaam is op ons stoffelijk lichaam na, het op één na oudste 
van onze voertuigen. De Heren van Wijsheid legden hiervoor in de Zon-
neperiode de kiem. In de Zonnerondte van de Maanperiode werd het le-
venslichaam veranderd zodat het geschikt werd om met een begeerteli-
chaam doordrongen te worden en zich aan te passen aan het zenuwstel-
sel, de spieren, het skelet en dergelijke. 
   Tijdens de Zonnerondte van de Aardeperiode werd het levenslichaam 
opnieuw opgebouwd om de kiem van het verstand onder te kunnen bren-
gen. Toen kreeg het de vorm van het stoffelijk lichaam. Momenteel is haar 
structuur voor wat haar doelmatigheid betreft, dat volgt op die van het 
stoffelijk lichaam. 
   In het Hyperborese tijdvak van de Aardeperiode, verschenen de Heren 
van de Vorm, die samen met de engelen, het stoffelijk lichaam van de 
mens, dat toen nog een zakvormig voorwerp was, met een levenslichaam 
omhulden. 
   Tijdens het voorgeboortelijke stadium wordt het stoffelijk lichaam in de 
matrix of vorm van het levenslichaam opgebouwd. Op één uitzondering 
na is het een nauwkeurig duplicaat van het levenslichaam. Het hele leven 
lang is het levenslichaam de bouwer en hersteller van de stoffelijke vorm, 
omdat het aanleg heeft zowel te verzachten als op te bouwen. Zijn belang-
rijkste uitdrukking is het bloed en de klieren, maar ook het sympathische, 
autonome, of onwillekeurige zenuwstelsel, totdat het toegang in het bol-
werk van het begeertelichaam heeft verkregen toen het hart zich tot een 
willekeurige spier begon te ontwikkelen.  
   Het levenslichaam doordringt het stoffelijk lichaam, maar steekt daar 
ongeveer 4 cm buiten. Wat de opbouw betreft kan het vergeleken worden 
met een schilderijlijst dat is opgebouwd uit honderden kleine stukjes hout 
die in elkaar passen en uit ontelbare prismatische atomen bestaan. De 
prisma’s van het levenslichaam dringen de kernen van de stoffelijke ato-
men binnen en voorzien die van levenskracht die hen in trilling brengt die 
hoger dan de mineralen van de aarde is, die niet op deze manier versneld en 
bezield worden. 
 
De ethers en hun functies 
 
Als wij de mens onderzoeken zien wij dat alle vier ethers: de scheikundige, 
levens-, licht- en weerspiegelende ether, in het goed georganiseerde levens-



 20 

lichaam actief zijn. Door het werk van de scheikundige ether is het stof-
felijk lichaam in staat voedsel op te nemen en te groeien. De krachten die 
in de levensether werken stellen de mens in staat zich voort te planten. 
De krachten van de lichtether voorzien het stoffelijk lichaam van warmte 
en werken op het zenuwstelsel en de spieren waardoor het contact door 
middel van de zintuigen met de buitenwereld tot stand komt. De weer-
spiegelende ether stelt de geest in staat om door middel van het verstand 
zijn stoffelijk lichaam in zijn macht te hebben en slaat eveneens opgeda-
ne ervaringen als geheugen op. 
   De scheikundige- en levensether vormen een matrijs voor ons stoffelijk 
lichaam. Elke molecuul van het stoffelijk lichaam is omgeven door een 
netwerk van ether dat het doordringt en bezielt met leven. Door deze 
ethers worden de lichaamsfuncties als ademhaling en dergelijke in gang ge-
houden. De dichtheid en samenhang van deze ethermatrijzen bepalen de 
gezondheidstoestand. 
   De atomen van de scheikundige en levensether, verzameld om de kern 
van het zaadatoom van het levenslichaam, in de zonnevlecht gelegen, heb-
ben de vorm van een prisma. Zij zijn alle zo gelegen dat als de zonne-ener- 
gie ons lichaam via de milt binnentreedt, de gebroken lichtstraal rood is. 
Dit is de kleur van het scheppende facet van de Drie-eenheid, namelijk 
Jehova, de heilige Geest, die door de maan wordt beheerst, de satelliet 
van vruchtbaarheid. Daarom wordt de levenskracht van de zon, die het 
lichaam via de milt binnentreedt, lichtroze getint, zoals helderzienden 
waarnemen als het door de zenuwen stroomt zoals elektra door een 
stroomdraad. Als de mens op die manier opgeladen is, zijn de scheikun-
dige- en de levensether de assimilatiekanalen die de mens in leven houden, 
en voor de bevruchting zorgt zodat het ras blijft voortbestaan. 
   Tijdens het leven doordringt elk prismatisch levensatoom een stoffelijk 
atoom en brengt dit in trilling. Om deze combinatie goed te kunnen in-
denken, stel u zich dan een peervormige mand van gaas voor, waarvan 
de opstaande kant van spiraalvormige gebogen draad is dat schuin van 
boven naar beneden loopt. Dat stelt het stoffelijk atoom voor dat bijna 
zo gevormd is als onze aarde. Het prismavormige levensatoom is er aan 
de bovenkant, die het wijdst is, in geplaatst en komt overeen met de 
noord- en zuidpool van onze aarde. Dus de punt van het prisma dringt 
het stoffelijke atoom bij het smalste punt binnen, dat met de zuidpool 
van de aarde overeenkomt. Het geheel lijkt op een tol die draait en heen 
en weer slingert. Op deze manier wordt ons lichaam levend gemaakt en 
is het in staat om te bewegen.  
   De licht- en weerspiegelende ether zijn toegangswegen van bewustzijn 
en geheugen. Bij de gemiddelde mens zijn ze wat achtergebleven en heb-
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ben ze nog niet hun uiteindelijke vorm aangenomen. Zij doordringen het 
atoom zoals lucht een spons doordringt en vormen rondom ieder atoom 
een onbeduidende aurische sfeer. 
   Aangenomen wordt dat de atomen in ons stoffelijk lichaam na onge-
veer 7 jaar vervangen worden, maar dat littekens en andere ontsieringen le-
venlang blijven bestaan. De reden hiervan is dat de prismatische ether 
atomen waaruit ons levenslichaam bestaat, ons hele leven onveranderd 
blijven. Zij bevinden zich steeds in dezelfde, onderlinge positie. Dat wil 
zeggen dat de etheratomen niet van plaats veranderen, dus altijd op dezelf-
de plaats blijven als waar zij oorspronkelijk waren. Een beschadiging van 
het stoffelijk atoom veroorzaakt een gelijke afdruk op het etheratoom.  
   Het bovenstaande geldt alleen voor de prismatische atomen, die over-
eenkomen met de vaste stoffen en vloeistoffen in de stoffelijke wereld. 
Want zij nemen een bepaalde vaste vorm aan die zij blijven behouden. 
Maar de mens bezit bovendien een zekere hoeveelheid licht- en weerspie-
gelende ether die de middelen zijn voor zintuiglijke waarneming en geheu-
gen. Zij zijn eveneens verweven in het levenslichaam. Men kan stellen dat 
de lichtether overeen komt met de gassen. Waarschijnlijk is de beste om-
schrijving, die van de weespiegelende ether kan worden gegeven, dat zij 
hyperetherisch zijn. Het is een luchtledige substantie van blauwachtige 
kleur die op de blauwe kern van een gasvlam lijkt. Zij lijkt doorschijnend 
en schijnt alles te omhullen wat er binnenin is, maar toch verbergt zij alle 
geheimen van mens en natuur. Zij bevat een verslag van het geheugen der 
natuur.4 De licht- en weerspiegelende ether zijn van tegengesteld ka-
rakter dan die van de vaste prismatische etheratomen. Zij zijn vluchtig en 
beweeglijk. Hoeveel of hoe weinig een mens hiervan ook bezit: zij vor-
men een aanwinst die verkregen werd door ervaringen in het verleden. 
Binnenin het lichaam vermengen deze etheratomen zich met de bloed-
stroom. Als deze etheratomen door hulpvaardigheid en opoffering zijn 
toegenomen en niet langer in het lichaam kunnen blijven kan men hen 
buiten het lichaam als eigenschap van de geest zien van een blauwe en 
goudachtige kleur. 
   Blauw is de kleur van de hoogste vorm van vergeestelijking en daarom 
het kleinst in omvang, te vergelijken met de blauwe kern van een gasvlam. 
De goudkleur is het grootst en komt overeen met het gele licht dat de 
blauwe kern van de gasvlam omringt. De blauwe kleur is alleen bij de 
grootste heiligen buiten het stoffelijk lichaam zichtbaar. Meestal is het 
gele licht daar zichtbaar. Bij het overlijden wordt dit deel van het levens-
lichaam, samen met het levenspanorama dat het bevat, in het begeerteli-

 
4 Zie diagram 2 uit: De wereldbeschouwing. 
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chaam geëtst. De essentie van onze levenservaring wordt tenslotte op het 
zaadatoom ingedrukt als geweten of deugd die ons in een toekomstig le-
ven aanzet kwaad te vermijden en het goede te doen. De kwaliteit van 
het zaadatoom verandert dus elk leven. De essentie van het goede, ge-
trokken uit het van plaats veranderende deel van het levenslichaam in het 
ene leven, bepaalt de kwaliteit van de stationaire prismatische etheratomen 
in het volgende leven. De hoogste in het ene leven wordt het laagste in het 
volgende. Zo beklimmen we geleidelijk de ladder van evolutie of ontwik-
keling naar goddelijkheid. 
   Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat het levenslichaam een voertuig 
van gewoonte is. Iedere ouder weet dat tijdens de eerste zeven kinderja-
ren, als dat lichaam in ontwikkeling is, kinderen de ene gewoonte na de 
andere aanleren. Herhaling is de grondtoon van het levenslichaam en ge-
woontevorming hangt af van herhaling. Dat is anders met het begeerteli-
chaam, het voertuig van gevoelens en emoties die elk moment wisselen. 
Hoewel gezegd wordt dat de ether die ons zielenlichaam vormt steeds in 
beweging is en zich met het bloed vermengt, is die beweging in verhou-
ding langzaam in vergelijking met die van het begeertelichaam. We kun-
nen zeggen dat de ether zich als een slak beweegt in vergelijking met het 
licht.  
   Als het ego op zijn weg om weer geboren te worden door het gebied van 
de concrete gedachte, de begeertewereld en de etherische sfeer gaat, ver-
zamelt het uit elk gebied een bepaalde hoeveelheid materiaal. De kwali-
teit van dit materiaal wordt door het zaadatoom bepaald dat het gelijke 
aantrekt. De hoeveelheid hangt af van wat nodig is om het oertype, dat wij 
zelf in de tweede hemel gevormd hebben, op te bouwen. Uit de hoeveel-
heid prismatische etheratomen die bij een bepaalde geest past, bouwen de 
Optekenend Engelen of Heren van het Lot en hun medewerkers een vorm 
uit ether, die vervolgens in de baarmoeder van de moeder wordt geplaatst 
en geleidelijk aan met materie wordt bekleed en het zichtbare lichaam van 
de baby vorm geeft. 
   Slechts een klein gedeelte van de ether die een bepaald ego krijgt toege-
wezen, wordt op die manier gebruikt en het overige deel van het levensli-
chaam van het kind, of juister, van het materiaal waaruit dat voertuig uit-
eindelijk zal worden gemaakt, is dan nog buiten het lichaam. Daarom 
steekt het levenslichaam van een kind veel verder buiten zijn stoffelijk li-
chaam uit, dan bij een volwassene. Tijdens de groei wordt er uit deze voor-
raad etheratomen gebruik gemaakt om de groei in het lichaam te activeren. 
Als de volwassen leeftijd is bereikt steekt het levenslichaam tussen de 2½ 
tot 4 cm buiten het stoffelijk lichaam. 
   De Westerse Wijsheidsschool heeft als grondregel dat alle occulte ont- 
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wikkeling met het levenslichaam begint. Het deel van het levenslichaam 
dat door de twee hogere ethers – de lichtether en de weerspiegelende ether 
– gevormd wordt is het zielenlichaam. Dat wil zeggen dat het nauwer ver-
bonden is met het begeertelichaam en met het verstand, en ook ontvanke-
lijker is voor de geest dan de beide lagere ethers. Het is het voertuig van de 
verstandelijke vermogens, en verantwoordelijk voor alles wat de mens tot 
mens maakt. Onze waarneming, onze verlangens, ons karakter en derge-
lijke, zijn toe te schrijven aan het werk van de geest in deze twee ethers 
die min of meer lichtgevend worden, al naar de hoedanigheden van ons ka-
rakter en gewoonten. Zoals het stoffelijk lichaam voedsel in zich opneemt 
en daardoor in gewicht vermeerdert, zo nemen ook de beide hogere ethers 
de goede daden op die tijdens het leven gedaan worden en nemen even-
eens toe in omvang. Afhankelijk van de manier dat wij in dit leven hande-
len vermeerderen of verminderen wij wat we bij geboorte meebrachten. 
Daarom wordt gezegd dat alle occulte ontwikkeling met het levenslichaam 
begint. 
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3. Het begeertelichaam en het verstand 
 
In de derde rondte van de Maanperiode straalden de Heren van Persoon-
lijkheid de stof uit waarmee zij de onbewuste, zich ontwikkelende mens 
hielpen zich geschikt te maken om een begeertelichaam op te bouwen. Zij 
hielpen de mens eveneens om de kiem van dit begeertelichaam in het le-
venslichaam en het stoffelijk lichaam te plaatsen, die hij al bezat. Dit werk 
werd tijdens de hele derde en vierde rondte van de Maanperiode voortge-
zet. 
   De tegenwerkende ‘lagere wil’ of wil van het lichaam, is een uitdrukking 
van het hogere deel van het begeertelichaam. Toen in het begin van het 
Lemurische tijdvak de afscheiding van de zon, maan en aarde plaatsvond, 
onderging het verst gevorderde deel van de mensheid een verdeling van 
het begeertelichaam in een hoger en lager deel. In het begin van het At-
lantische tijdvak kregen de overgebleven mensen dit eveneens. Dit hoge-
re deel van het begeertelichaam werd een soort dierlijke ziel. Het bouwde 
het zenuwstelsel en de willekeurige spieren door middel waarvan het lage-
re deel van het drievoudige lichaam onder controle stond, totdat de schakel 
van het verstand werd gegeven. Toen voegde het verstand zich samen met 
de dierlijke ziel en werd mederegent.  
   Tijdens zijn leven op aarde heeft het begeertelichaam niet de vorm van 
het stoffelijk lichaam, noch van het levenslichaam. Die vorm krijgt het pas 
ná de dood. Tijdens het leven lijkt het op een lichtgevend ei, dat tijdens 
de tijd dat men niet slaapt het stoffelijk lichaam geheel omgeeft, zoals het 
eiwit de dooier. Bij de gewone mens steekt het tussen de 30 en 40 cm bui-
ten het stoffelijk lichaam. De stof van het begeertelichaam van de mens 
bestaat uit materiaal uit de begeertewereld en is ononderbroken in snelle 
beweging. Geen enkel deeltje heeft een vaste plaats zoals dat met het stof-
felijk lichaam het geval is. De materie, die het ene moment bij het hoofd 
is, kan het volgende ogenblik bij de voeten zijn. In het begeertelichaam 
zijn geen organen zoals bij het stoffelijk- en levenslichaam het geval is. 
Maar er zijn waarnemingscentra die, als ze actief zijn, er als draaikolken 
uitzien, terwijl ze ongeveer steeds in dezelfde positie met betrekking tot 
het stoffelijk lichaam blijven. Bij de meeste mensen zijn het nauwelijks 
draaikolken en hebben zij geen nut als waarnemingscentra. Zij kunnen 
echter bij iedereen ontwaken. Maar verschillende methoden geven ver-
schillende resultaten. Het begeertelichaam heeft zijn wortels in de lever 
en wordt omstreeks het veertiende jaar geboren. 
   Bij de onwillekeurig helderziende, die zich op een onjuiste, negatieve 
manier heeft ontwikkeld, draaien deze draaikolken van rechts naar links 
of in tegengestelde richting van de wijzers van de klok [als men er naar kijkt 
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dus: van hoofd, rechter arm, rechter voet, enz.]. In het begeertelichaam 
van de op een juiste manier ontwikkelde helderziende, draaien zij in de-
zelfde richting als de wijzers van een klok, dus met de klok mee terwijl zij 
buitengewoon stralend gloeien, die de bijzondere schittering van het nor-
male begeertelichaam overtreft. Deze centra voorzien hem van de midde-
len om de dingen in de begeertewereld op te merken, terwijl men kan on-
derzoeken wat men wil. En het voor degene wiens centra tegengesteld 
draaien is als een spiegel die alles weerspiegelt wat er langskomt.  
   In de verre toekomst zal het begeertelichaam van de mens net zo samen-
gesteld zijn als het levenslichaam en het stoffelijk lichaam. Als dat stadium 
bereikt is zal iedereen het vermogen bezitten om in het begeertelichaam te 
functioneren zoals wij dat nu in ons stoffelijk lichaam doen. 
     
Het verstand 
 
In het Atlantische tijdvak van de Aardeperiode straalden de Heren van het 
Verstand uit zichzelf de kern van het materiaal waaruit wij nu een gestruc-
tureerd verstand proberen op te bouwen. Zo kon de mens zin aan zijn 
handelen geven. Maar omdat het ik buitengewoon zwak was en de begeer-
teaard sterk, verenigde het zich ontwikkelende verstand zich met het be-
geertelichaam. Het resultaat was listigheid die de oorzaak van alle ver-
dorvenheid in het middelste derde deel van het Atlantische tijdperk was. 
   Het verstand, het laatst gebouwde voertuig van de mens, is niet eens 
een lichaam. Het is niet meer dan een schakel, een omhulsel, voor het 
gebruik van het ego om zich op één punt te concentreren. Het is echter 
het belangrijkste instrument dat de geest bezit en zijn speciale instrument 
om te scheppen. Wij als ego’s, werken rechtstreeks in de ijle substantie van 
het gebied van de abstracte gedachte die wij binnen de omtrek van ons 
persoonlijke aura hebben afgezonderd. Van daar bekijken wij de indruk-
ken die de buitenwereld door middel van de zintuigen op ons levensli-
chaam maken. Dit, samen met het gevoel en de emoties die daardoor in het 
begeertelichaam worden opgewekt, worden weerkaatst in het verstand. 
   Uit deze geestelijke voorstelling maken wij in het gebied van de abstracte 
gedachte onze gevolgtrekking over het onderwerp waarover het handelt. 
Deze gevolgtrekkingen zijn ideeën. Door onze wilskracht projecteren wij 
door middel van het verstand, een idee, waar het door het aantrekken van 
verstandsstof uit het gebied van de concrete gedachte een vaste vorm 
krijgt. Het beeld kan in een van de drie richtingen geprojecteerd worden. 
                                                              
1. Het kan op het begeertelichaam geprojecteerd worden om gevoelens op 
    te wekken die tot onmiddellijk handelen leiden. 
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2. Wanneer door de verstandelijke beelden van buitenaf geen onmiddel- 
    lijk handelen nodig is, kunnen zij rechtstreeks op de weerspiegelende e- 

    ther geprojecteerd worden, samen met de daardoor veroorzaakte ge-   
    dachten, om later gebruikt te worden. 
3. Het kan op een ander brein worden geprojecteerd als suggestie, of om  
    informatie in te winnen, en dergelijke. Als het werk voor een dergelijke  
    gedachtevorm bestemd, klaar is, of de energie is opgebruikt in een ver- 
    geefse poging iets te bereiken, dan keert hij weer terug naar zijn schep- 
    per, het onuitwisbare verslag van zijn reis met zich meevoerend. 
 
   Op ons tegenwoordig niveau van ontwikkeling zeggen wij dat het ver-
stand op eenentwintigjarige leeftijd geboren wordt, maar het hoogtepunt 
wordt niet eerder dan het negenenveertigste jaar bereikt. 
   Het verstand is het centrale middel waardoor de ideeën door de geest ge-
produceerd, op het stoffelijk gebied geprojecteerd worden. Eerst zijn het 
alleen maar gedachtevormen. Maar als de wens om de verbeelde moge-
lijkheden vorm te geven de mens in de stoffelijke wereld aan het werk heeft 
gezet, wordt het tastbare werkelijkheid. 
   Op het ogenblik echter is het verstand nog niet zodanig gericht dat het 
in staat is om een helder en duidelijk beeld te geven van wat de geest uit-
beeldt. Het is niet op één punt gericht. Het geeft wazige en ondoorzich-
tige beelden. Vandaar de noodzaak om te experimenteren om de gebreken 
van de eerste gedachte te laten zien en nieuwe ideeën en gedachten te ont-
wikkelen totdat het beeld dat door de geest in verstandsstof werd geprodu-
ceerd in stoffelijke substantie wordt overgebracht. 
   Op zijn hoogst zijn wij in staat om door het verstand alleen die beelden 
te vormen, die met de vorm te maken hebben, omdat het verstand pas in 
de Aardeperiode ontstond. Daarom is het momenteel in zijn minerale sta-
dium en beperkt zich onze arbeid tot het vormen van mineralen. Wij kun-
nen allerlei manieren uitdenken om met de minerale vormen van de drie 
lagere rijken te werken, maar wij kunnen weinig of niets doen met leven-
de lichamen. Wij kunnen natuurlijk een levende tak op een levende boom 
enten, of een levend deel van een dier of een mens op een andere levend 
deel. Maar het is niet het leven waarmee wij werken, maar alleen de vorm. 
Wij scheppen verschillende omstandigheden, maar het leven dat in de 
vorm aanwezig is, blijft daarin. Om met het leven als zodanig iets te kun-
nen doen is boven de macht van de mens, totdat zijn verstand levend is 
geworden. 
   In de Jupiterperiode zal het verstand tot op zekere hoogte levend wor-
den. Dan kan de mens vormen uitdenken die net als planten zullen leven 
en groeien. 
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In de Venusperiode, als het verstand gevoel heeft gekregen, kan de mens 
levende, groeiende en voelende dingen scheppen. 
   Als de mens volmaakt is geworden, aan het einde van de Vulcanusperi-
ode, zal hij in staat zijn wezens die leven, groeien, voelen en denken, door 
gedachten te laten ontstaan.  
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 DEEL 2. ZIEKTE 
 

4. Oorzaken van ziekte in het algemeen 
 
Inleiding 
 
Ziekte is in feite een vuur, het onzichtbare vuur dat de Vader is, die de ge-
kristalliseerde toestand die wij in ons lichaam hebben doen ontstaan, pro-
beert op te heffen. Wij herkennen koorts als vuur. Maar gezwellen, kanker 
en andere ziekten zijn ook de werking van dit onzichtbare vuur dat het li-
chaam probeert te zuiveren en te bevrijden van situaties die wij veroor-
zaakt hebben door de natuurwetten te breken. 
   Wij kunnen daarom zeggen dat ziekte een uiting van onwetendheid is, 
de enige zonde. En genezing is een uiting van toegepaste kennis, dat het 
enige redmiddel is. Christus is de belichaming van het principe van wijs-
heid. Naarmate Christus in ons gevormd wordt krijgen wij gezondheid. 
Daarom dient de genezer de patiënt te bezielen met geestelijke idealen zo-
dat de patiënt leert zich aan de natuurwetten te houden, die voor alles gel-
den, om nu en in de toekomst gezond te zijn. 
   Het Oude Testament begint met het verhaal hoe de mens door het val-
se licht, de luciferische geesten, op het verkeerde pad terechtkwam. Hier-
door kwamen verdriet en lijden in de wereld. Het verhaal eindigt met de 
belofte dat de zon van de gerechtigheid zal opgaan en genezing zal bren-
gen. 
   In het Nieuwe Testament lezen wij over de zon van de gerechtigheid, het 
ware licht, gekomen is om de wereld te redden. Waar het verhaal mee be-
gint is dat hij kuis verwekt werd. 
   Men dient te begrijpen dat het de hartstocht van de luciferische geesten 
was die verdriet, zonde en lijden in de wereld bracht. Als de scheppings-
kracht gebruikt wordt uit wellust, wordt dat in de Bijbel een zonde ge-
noemd, die niet vergeven wordt, maar weer moet goedgemaakt worden. 
De hele mensheid lijdt hieronder. De verzwakte lichamen en de ziekten die 
wij om ons zien zijn door de eeuwen van misbruik veroorzaakt. Alleen als 
wij onze hartstocht leren beheersen zal de mensheid gezonder worden. 
   Voordat ons begeerte lichaam door deze luciferische eigenschap door-
trokken werd, was de bevruchting rein en een heilige handeling. De mens 
ging toen om met de engelen, rein, en schaamde zich nergens voor. De be-
vruchting was even kuis als bij de planten. Toen het kwaad eenmaal ge-
beurd was, kwam er meteen een boodschapper of engel die de mensen 
met bladeren bekleedde om hem het ideaal te tonen, namelijk in dit op-
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zicht te leven als een plant. Als wij in staat zijn de bevruchting op een zui-
vere, hartstochtloze manier als bij de planten te doen plaatsvinden, zal er 
altijd een maagdelijke geboorte zijn. Dan wordt Christus in ons geboren 
om de dood te overwinnen en onsterfelijkheid te geven. Een waar licht om 
de mensheid van het dwaallicht van hartstocht weg te leiden door opoffe-
ring en medeleven.  
   Dit is dan ook het grote ideaal waarnaar wij streven: ons te zuiveren van 
de smet van egoïsme. Dit ideaal zien wij in het Rozenkruis verzinnebeeld. 
De zeven rode rozen stellen het gezuiverde bloed voor; de witte roos toont 
de zuiverheid van het leven; en de gouden ster symboliseert de grote in-
vloed die van iedere dienaar van de mensheid uitstraalt: voor gezondheid, 
hulpvaardigheid, en geestelijke verheffing. 
   Totdat het christusleven ons van binnen verlicht doorgronden wij, noch 
leven wij de natuurwetten na, met als gevolg dat wij door overtreding hier-
van in onwetendheid, ziekten oplopen. Zoals Emerson het uitdrukt: ‘Ie-
mand die ziek is, is een schurk op het punt ontmaskerd te worden.’ Want 
men heeft de natuurwetten overtreden. Daarom is het nodig dat het evan-
gelie verspreid wordt, zodat iedereen leert God met zijn hele wezen lief te 
hebben en zijn naaste als zichzelf. Want alle ellende in de wereld, of wij 
dat al of niet beseffen, komt voort uit egoïsme. Als de spijsvertering ont-
regeld is, wat is hier dan van de oorzaak? Komt dat niet doordat wij onze 
spijsvertering overbelast hebben, of teveel van ons gevergd hebben, of 
omdat wij boos waren, of omdat wij probeerden iemand over te halen 
om ons een dienst te bewijzen en daardoor ons zenuwstelsel overbelast 
hebben en wrok voelen omdat dit niet lukte? Vaak is egoïsme de belang-
rijkste oorzaak van veel ziekten en de belangrijkste zonde van onwetend-
heid. 
 
Oorzaken van geestelijke stoornissen  
 
De ziekten waaraan de mensheid kan lijden, kunnen in twee grote groepen 
worden verdeeld: geestesziekten en lichamelijke ziekten. Vooral geestes-
ziekten, als die zijn aangeboren, zijn terug te leiden tot misbruik van de 
scheppingsfunctie, op één uitzondering na, die later besproken zal worden. 
   Hetzelfde geldt voor een spraakgebrek. Dit is gemakkelijk te begrijpen. 
De hersenen en het strottenhoofd werden door de engelen te gelijk ge-
bouwd met de tweede helft van de scheppingskracht. Voor die tijd was 
de mens tweeslachtig. Maar toen verloor de mens deze eigenschap en werd 
men afhankelijk van iemand van het tegenovergestelde geslacht om zich 
voort te planten. 
   Als wij met helderziende blik in het geheugen der natuur kijken toen de  
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mens nog bezig was gevormd te worden, zien wij dat overal waar nu een 
zenuw loopt, daarvoor een begeertestroom was. Dat de hersenen aanvan-
kelijk van begeertestof waren gemaakt, net als het strottenhoofd. Het was 
begeerte die eerst een impuls door de hersenen zond en deze zenuwba-
nen schiep, zodat het lichaam zich kon bewegen en voor de geest elk ge-
noegen kon bemachtigen dat door begeerte werd aangegeven. De spraak 
werd eveneens gebruikt voor het verkrijgen van een begeerd voorwerp 
of doel. Door dit vermogen heeft de mens een bepaalde macht over de 
wereld gekregen. Als hij zich nu nog snel van het ene lichaam naar het 
andere zou kunnen bewegen, zou er geen eind zijn aan zijn machtsmis-
bruik om elke opwelling en wens te bevredigen. Maar door de wet van 
oorzaak en gevolg neemt hij in een nieuw lichaam organen en vermogens 
mee die gelijk zijn aan die welke hij in een voorgaand leven achterliet. 
   Als in het ene leven hartstocht het lichaam te gronde heeft gericht, 
heeft dat zijn stempel op het zaadatoom gedrukt. In een volgende afda-
ling naar wedergeboorte is het voor hem onmogelijk om gezond materi-
aal te verzamelen voor het opbouwen van hersenen met een stabiele con-
structie. Meestal wordt hij dan geboren onder één van de beweeglijke te-
kens5 en bevinden de vier beweeglijke tekens zich eveneens op de hoek-
huizen. Want door deze tekens is het moeilijk om hartstocht uit te druk-
ken. Zo is dus de krachtige impuls die aanvankelijk in zijn hersenen de 
overhand had en gebruikt had kunnen worden voor verjonging, afwezig. 
Er is niets in het leven om hem aan te sporen en hij wordt daardoor hul-
peloos – een stuk hout op de levenszee – vaak krankzinnig. 
   Ook zijn er gevallen, waarin een grote schok later in het leven maakt dat 
de geest een poging doet om met de onzichtbare lichamen te ontsnappen. 
Als gevolg hiervan krijgen de etherische zintuiglijke waarnemingspunten in 
de hersenen een heftige ruk; en die schok verstoort het verstandelijke uit-
drukkingsvermogen. Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens een dergelijke 
gewaarworden bij hevige schrik gevoeld: een deining alsof iets uit het stof-
felijk lichaam probeert te ontsnappen. Dat zijn het begeertelichaam en het 
levenslichaam die zo snel van beweging zijn dat een sneltrein daarmee 
vergeleken een slak is. Zij zien en voelen het gevaar en schrikken al voordat 
de schrik naar het trage en langzame stoffelijk lichaam is overgebracht, 
waarin zij verankerd zijn, en dat onder normale spanning hun vlucht belet. 
   Maar soms zijn de angst en de schok zo hevig, dat ze de etherische zin-
tuiglijke centra krankzinnig maken. Dit gebeurt het meest bij mensen ge-
boren met beweeglijke tekens [op de hoekhuizen en veel planeten in die 
tekens] de zwakste in de dierenriem. Maar evenals bindweefsel, dat uitge-

 
5 De beweeglijke tekens zijn: Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen. 
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rekt en gescheurd is zijn elasticiteit langzamerhand min of meer terugkrijgt, 
is het in die gevallen ook gemakkelijker om de geestelijke vermogens te 
herstellen dan wanneer het uit vroegere levens meegebrachte, aangeboren 
krankzinnigheid betreft, die een ondeugdelijk verband veroorzaakt. 
 
Oorzaken van lichamelijke stoornissen 
  
In verband met lichamelijke afwijkingen en misvormingen schijnt de regel 
te zijn dat toegeven aan hartstocht in de stoffelijke wereld, op het verstand 
terugslaat, en misbruik van verstandelijke vermogens in het ene leven, tot 
lichamelijke handicaps in een later bestaan leiden. Een occult gezegde 
luidt: ‘In de begeertewereld is een leugen zowel moord als zelfmoord.’ 
De leer van de Oudere Broeders geeft in De wereldbeschouwing der Rozen-
kruisers uitleg dat wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt, er in de on-
zichtbare wereld een bepaalde gedachtevorm ontstaat die een verslag van 
dat voorval vastlegt. Iedere keer als over die gebeurtenis wordt gesproken, 
of er opmerkingen over worden gemaakt, wordt er een nieuwe gedachte-
vorm geschapen die zich met de oorspronkelijke gedachtevorm samen-
voegt en die versterkt, maar alleen als beide waar zijn en dezelfde trilling 
hebben. Als er echter een onwaarheid over wat gebeurde verteld wordt, en 
de trillingen van het origineel en die van de reproductie niet gelijk zijn, bot-
sen zij met elkaar en geven een wanklank, en verscheuren elkaar. Als de 
goede, echte gedachtevorm sterk genoeg is, zal hij de op leugen gebaseerde 
gedachtevorm overwinnen en afbreken en zal het goede over het kwaad 
zegevieren. Als leugens en slechte gedachten sterker zijn, zullen zij de ech-
te gedachtevorm van het voorval overwinnen en vernietigen. Later zullen 
zij onderling strijd voeren en zullen beide vernietigd worden. 
   Iemand die een rein leven leidt en probeert de wetten van God te ge-
hoorzamen, en oprecht naar waarheid en gerechtigheid streeft, zal om zich 
heen gedachtevormen van soortgelijke aard scheppen; zijn denken zal in 
banen lopen, die overeenkomen met de waarheid. Als in de tweede he-
mel de tijd aanbreekt om het oertype voor zijn volgend leven te maken, zal 
hij gemakkelijk, intuïtief en uit macht der gewoonte uit zijn afgelopen le-
ven, zich aan de zijde van de krachten van recht en waarheid scharen. 
Omdat die lijnen in zijn lichaam ingebouwd zijn, zullen zij in de aanstaande 
lichamen harmonie scheppen, en zal in zijn komend leven gezondheid 
hem vanzelfsprekend ten deel vallen. Anderen daarentegen, die in hun 
afgelopen leven een verwrongen kijk op de dingen hadden, het met de 
waarheid niet zo nauw namen, sluw en buitengewoon zelfzuchtig waren 
en geringschatting voor het welzijn van anderen aan de dag legden, kun-
nen er in de tweede hemel niet aan ontkomen de dingen ook in scheve 
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verhoudingen te zien, omdat dit hun gewone manier van denken is. Daar-
om zal het door hen opgebouwde oerbeeld lijnen vol dwaling en leugen 
vertonen. Als logisch gevolg zal zijn lichaam, zodra het geboren wordt, 
zwakte in verscheidene organen, zo niet in zijn hele lichamelijke gesteld-
heid, vertonen. Wij waarschuwen de lezer nog eens om uit deze voorlopi-
ge regels niet te snel conclusies te trekken. Het ligt niet in de bedoeling te 
suggereren dat iedereen die ogenschijnlijk een gezond lichaam heeft in 
zijn vorig leven een toonbeeld van deugd was en dat zij die gehandicapt, 
aan de andere kant, een zondebok of een nietsnut zijn. Niemand is mo-
menteel in staat de volledige waarheid te vertellen. Wij worden misleid, 
omdat onze zintuigen bedrieglijk zijn. Een lange straat schijnt in de verte 
nauw toe te lopen, terwijl hij een stuk verderop net zo breed is als waar 
wij ons bevinden. De zon en maan lijken veel groter als zij dichtbij de ho-
rizon staan dan wanneer zij hoog aan de hemel staan. Wij proberen 
steeds de illusies van de zintuigen te corrigeren, zoals met zoveel dingen 
in de wereld. Wat waar schijnt te zijn is dat niet altijd. En wat vandaag 
waar is kan morgen anders zijn. Daarom kunnen wij onder de wisselende 
omstandigheden op aarde onmogelijk de waarheid kennen. Pas als wij de 
geestelijke gebieden kunnen betreden, vooral het gebied van de concrete 
gedachte, kan de eeuwige waarheid waargenomen worden. Daarom kun-
nen wij niet anders dan fouten maken, ondanks serieuze pogingen steeds 
de waarheid te kennen en te spreken. Daarom is het voor ons onmogelijk 
om een volmaakt lichaam op te bouwen. Als dat mogelijk was zou zo’n 
lichaam onsterfelijk zijn en wij weten dat dit niet de bedoeling is. Paulus 
zegt [1 Kor. 15:50]: ‘Wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben 
aan het koninkrijk van God.’  
   Wij weten dat zelfs nu maar weinig mensen bereid zijn zo volgens de 
waarheid te leven zoals zij die zien, die te erkennen en uit te dragen door 
hulpvaardigheid en goed te leven. Wij kunnen alleen maar vermoeden 
dat vroeger, met tussenpozen, enkele van dit soort mensen hebben ge-
leefd, toen de mens nog geen altruïsme had ontwikkeld dat pas met de 
komst van Christus op aarde kwam. De moraliteit was toen veel lager en 
de waarheidsliefde niet noemenswaardig. De meeste mensen waren zo 
druk bezig met rijkdom te verzamelen en macht te krijgen als maar mo-
gelijk was. Zij waren daarom van nature geneigd om geen aandacht te 
besteden aan de belangen van anderen. En liegen vonden zij niet afkeu-
renswaardig, maar leek soms zelfs prijzenswaardig. De oertypen zaten 
steeds vol zwakke plekken. En de organische functies van ons tegenwoor-
dige lichaam worden hierdoor ernstig verstoord vooral omdat de westerse 
lichamen overgevoelig voor pijn en fijner besnaard zijn geworden door 
groeiend geestelijk bewustzijn. 
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5 Bijzondere oorzaken van ziekte 

 
Krankzinnigheid 
 
Vanuit de occultist bezien zijn er vier soorten krankzinnigheid te onder-
scheiden. Krankzinnigheid wordt altijd veroorzaakt door een breuk in de 
reeks lichamen tussen het ego of de geest en zijn grofstoffelijk lichaam. 
Deze breuk kan voorkomen tussen 1. de hersencentra en het levensli-
chaam, of tussen 2. het levenslichaam en het begeertelichaam, tussen 3. 
het begeertelichaam en het verstand, of tussen 4. het verstand en het ego. 
De breuk kan volledig of gedeeltelijk zijn. 
   Als er een breuk is tussen 1. de hersencentra en het levenslichaam, of 
tussen 2. het levenslichaam en het begeertelichaam, dan ontstaat idiotie. 
Als de breuk tussen 3. het begeertelichaam en het verstand is, dan over-
heerst het gewelddadige impulsieve begeertelichaam en hebben wij de ra-
zende maniak. Als de breuk zich bevindt tussen 4. het verstand en het ego 
dan overheerst het verstand de andere lichamen, en hebben we de sluwe 
waanzinnige die zijn bewaker zó kan misleiden, dat die hem voor volko-
men onschadelijk houdt, totdat hij het een of ander duivels sluw plan heeft 
uitgebroed. Dan kan hij opeens zijn gestoorde geestesvermogen tonen en 
een vreselijke ramp veroorzaken. 
   Er bestaat ook een oorzaak van krankzinnigheid waarvan het goed is die 
toe te lichten, omdat deze vorm soms vermeden kan worden. Als het ego 
vanuit de geestelijke werelden terugkeert om weer geboren te worden, 
worden hem verschillende mogelijkheden getoond. In grote lijnen ziet 
men het leven dat te wachten staat als een film aan zijn ogen voorbijt-
rekken. In de regel heeft men dan de keuze uit verschillende mogelijkhe-
den. Op dat moment ziet men de lessen die men te leren heeft, het lot 
dat men zelf in vorige levens geschapen heeft, en welk deel ervan in elk 
leven dat aangeboden wordt, vereffend moet worden. Dan wordt door dat 
ego een keus gemaakt en wordt men door de vertegenwoordigers van de 
Optekenende Engelen naar het land en het gezin geleid waar men zijn ko-
mende leven zal moeten doorbrengen. Dit panoramische overzicht vindt 
plaats in de derde hemel waar de geest geen lichamen bezit en zich gees-
telijk boven stoffelijke overwegingen verheven voelt. Men is daar veel wij-
zer dan men hier op aarde schijnt te zijn, waar men door het vlees in on-
voorstelbare mate verblind wordt. Later, als de conceptie heeft plaatsge-
vonden en de geest ongeveer achttien dagen daarna de baarmoeder bin-
nentreedt, komt het ego met de etherische matrijs van zijn nieuwe grof-
stoffelijk lichaam in contact, dat door de Optekenende Engelen gemaakt 
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is, om de hersenen structuur te geven die op het ego de neigingen moet 
inprenten die nodig zijn om zijn lot uit te werken. 
   Daar ziet het ego in een flits opnieuw de beelden van zijn toekomstig le-
ven, zoals iemand die verdrinkt de beelden uit zijn afgelopen leven ziet. 
Maar op dat moment is het ego al gedeeltelijk blind voor zijn geestelijke 
aard, zodat als het toekomstige leven hem moeilijk toeschijnt, hij er dik-
wijls voor terugdeinst om de baarmoeder in te gaan en de juiste verbinding 
met de hersenen te maken. Hij kan dan proberen zich snel terug te trek-
ken en dan, in plaats van concentrisch te zijn, zoals het levenslichaam en 
het grofstoffelijk lichaam moeten zijn, kan het levenslichaam, gevormd 
uit ether, gedeeltelijk boven het hoofd van het grofstoffelijk lichaam ge-
trokken worden. In dat geval is het verband tussen de zintuiglijke centra 
van het levenslichaam en dat van het stoffelijk lichaam verbroken en is 
het gevolg aangeboren idiotie, epilepsie, sint-vitusdans en dergelijke ze-
nuwstoornissen. 
   De disharmonische verhouding die soms tussen de ouders bestaat is 
vaak de doorslag dat het ego voelt een dergelijke omgeving niet te kunnen 
binnentreden. Daarom kunnen aanstaande ouders er niet genoeg op ge-
wezen worden dat het tijdens de zwangerschap van het allergrootste be-
lang is, van alles te doen om de moeder in een toestand van tevredenheid 
en harmonie te houden. Want zijn tocht door de baarmoeder is voor het 
ego een zeer zware taak. De geest ervaart alle indrukken tot in de kleinste 
bijzonderheden. Disharmonie in het gezin, waar het bezig is deel van te 
gaan uitmaken, zijn natuurlijk een bron van ellende, temeer daar die de bo-
vengenoemde rampzalige toestand tot gevolg kan hebben. 
   Zwarte magie in haar mildere vorm, zoals hypnotisme bijvoorbeeld, leidt 
in een toekomstig leven soms tot aangeboren idiotie. De hypnotiseur be-
rooft zijn slachtoffers van het vrije gebruik van hun lichamen. Als gevolg 
van de wet van oorzaak en gevolg wordt hij aan een lichaam gebonden 
met misvormde hersenen die hem beletten zich uit te drukken. Men moet 
hier echter niet uit afleiden dat elk geval van aangeboren idiotie aan zulke 
kwade praktijken van de kant van het ego in een vorig leven te wijten is. 
Er bestaan ook andere oorzaken die aangeboren idiotie als gevolg kunnen 
hebben. 
   Verdovende middelen, en ademhalingsoefeningen zoals de Oosterse as-
pirant toepast, hebben een zeer verwoestende uitwerking op het lichaam. 
Men zal inzien dat die methoden, alles bij elkaar, ongewenst zijn. Heel wat 
mensen zitten nu, als gevolg van ademhalingsoefeningen, in een psychia-
trische inrichting of liggen in hun graf, overleden aan tuberculose. De ge-
volgen van verdovende middelen zijn overbekend. 
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   In de gewone gang van onze ontwikkeling zijn de atomen van de wes-
terse lichamen erg gevoelig geworden, en de oefeningen die ongestraft 
door de oosterling gebruikt kunnen worden waarvan de lichamen niet zo 
gevoelig zijn, doen de atomen in een westers lichaam op hol slaan en het 
is erg moeilijk om die weer tot rust te brengen. 
 
Mediumschap 
 
Als iemand voor een lichaamloze geest een medium wordt, zoals het ge-
val is bij trancemediums waar die geest van het lichaam bezit neemt en 
gebruikt zoals de eigenaar dat doet, dan is er zo goed als geen kwaad aange-
richt, als die geest geen misbruik maakt van zijn voorrechten. Er zijn ech-
ter enige gevallen bekend dat zelfs die geest beter weet hoe met een stof-
felijk lichaam om te gaan, dan de eigenaar zelf en kan hij diens gezond-
heid verbeteren. Maar geesten met een hoog ethisch karakter bedwingen 
geen medium, zij zijn niet meer aardgebonden. Maar lage geesten, zoals 
de indianen en dergelijke, die mediamieke personen kunnen bedwingen, 
gebruiken, als zij dat lichaam in bezit hebben genomen, dat om hun ei-
gen lage begeerten te bevredigen zoals voor alcohol en seks. Op deze ma-
nier veroorzaken zij verstoring en ontaarding. 
   De invloed op een materialiseren medium is altijd schadelijk. De mate-
rialiserende geest brengt zijn slachtoffer altijd in trance en ontrekt dan 
ether van het levenslichaam via de milt. Het verschil tussen een materia-
liserend medium en een gewoon iemand zit hierin, dat de verbinding tus-
sen het stoffelijk lichaam en het levenslichaam buitengewoon los is, zo-
dat het mogelijk is om het levenslichaam voor een groot deel weg te trek-
ken. Het levenslichaam is het voertuig dat ons van de levenskracht voor-
ziet die wij door de zonnestralen ontvangen. Als het lichaam van dit le-
vengevende principe wordt beroofd, krimpt het lichaam van het medium 
op het moment dat de materialisatie plaatsvindt, soms tot de helft van zijn 
gewone grootte; het vlees wordt slap en de levensvonk brandt erg laag. 
Als de seance is afgelopen, en het levenslichaam weer op zijn plaats zit, 
ontwaakt het medium tot zijn normale bewustzijn. Hij ervaart dan een 
gevoel van totale uitputting en neemt dan helaas zijn toevlucht tot alco-
hol om zijn levenskracht weer op peil te brengen. Bij herhaling zal zijn ge-
zondheid daaronder lijden en wordt het medium een lichamelijk wrak. 
Mediumschap dient men altijd te vermijden. Want afgezien van dit ge-
vaar zijn er andere ernstige bedenkingen in verband met de geestelijke li-
chamen als men dood is. 
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Obsessie 
 
Obsessie is een toestand waarbij een lichaamloze geest blijvend bezit 
neemt van iemands lichaam waarvan hij de eigenaar verdreven heeft. Soms 
proberen drankzuchtigen, of mensen die een andere ondeugd hebben, zich 
te verontschuldigen door te beweren dat zij bezeten zijn. Als iemand ooit 
zoiets over zichzelf zegt kan men er bijna altijd van overtuigd zijn dat het 
alleen maar een excuus is. Want een dief die iets in deze stoffelijke we-
reld gestolen heeft gaat niet overal zijn diefstal rondvertellen, net zo min 
als een wezen dat iemand in bezit heeft genomen. Het is zeker dat het 
zo’n wezen niets kan schelen wat een ander denkt van de mens van wie 
hij zijn lichaam heeft gestolen, zodat er geen reden is waarom hij het ver-
tellen zou en daarmee gevaar loopt uitgedreven te worden. 
   Er bestaat een onfeilbare manier om te weten te komen of iemand echt 
bezeten is, namelijk door middel van de ogen. ‘De ogen zijn de spiegel 
van de ziel.’ Alleen de echte eigenaar kan zijn iris nauwer of wijder ma-
ken. Als iemand zegt dat hij bezeten is, of waarvan wij het vermoeden 
hebben dat hij bezeten is, meenemen naar een kamer die donker is ge-
maakt, zal men ontdekken dat als iemand bezeten is, de pupil van zijn 
oog niet wijder is geworden. Evenmin zal zijn pupil zich vernauwen als 
we hem in het zonlicht brengen en vragen naar een voorwerp in de verte 
te kijken, net zo min als wij hem vragen kleine lettertjes te lezen. Om 
kort te gaan: als iemand bezeten is zal zijn pupil niet op licht noch afstand 
reageren. Als men locomotore ataxie heeft reageert de pupil evenmin op 
afstand, maar wel op licht. 
   Iemand die een positieve levenshouding heeft kan nooit bezeten wor-
den, want zolang wij onze persoonlijkheid laten gelden is die sterk genoeg 
om alle buitenstaanders weg te houden. Maar in spiritistische seances, waar 
de mensen negatief moeten zijn, bestaat er altijd een groot gevaar. Om te 
voorkomen dat men bezeten wordt is de beste manier een positieve hou-
ding te bewaren. Iemand die enigszins negatief is ingesteld moet spiritisti-
sche seances, kristalstaren en dergelijke methoden om geesten tevoor-
schijn te roepen, mijden. Dit zijn trouwens kwalijke praktijken, want zij die 
overleden zijn hebben dáár hun werk te doen, en moeten niet teruggehaald 
worden. 
   Op het moment van de dood, als de verbinding met het zaadatoom in 
het hart, dat alle ervaringen van het afgelopen leven als een panorama be-
vat, wordt verbroken, verlaat de geest zijn stoffelijk lichaam terwijl het de 
fijnere voertuigen of lichamen meeneemt. De geest zweeft dan gedurende 
enkele uren tot drieëneenhalve dag boven het stoffelijk lichaam, dat nu 
dood is. De tijdsduur wordt bepaald door de kracht van het levenslichaam, 



 37 

het voertuig dat het zielenlichaam vormt, waarover in de Bijbel wordt ge-
sproken [1 Kor. 15:44-45]. Er verschijnt dan een weergave in beelden van 
het leven, een panorama, in omgekeerde volgorde van de dood tot aan de 
geboorte. Deze beelden worden op het begeertelichaam gegrift door mid-
del van de weerspiegelende ether in dit levenslichaam. Gedurende deze 
tijd is het bewustzijn van de geest in het levenslichaam geconcentreerd, 
tenminste, dat behoort het te zijn. Het beeld dat afgedrukt wordt op het 
voertuig van gevoel en emotie, het begeertelichaam, is de basis van later 
lijden tijdens het leven in het louteringsgebied voor slechte daden, en de 
basis voor vreugde in de eerste hemel als gevolg van goede daden uit het 
afgelopen leven. 
   Later onderzoek heeft aan het licht gebracht dat er tijdens deze belang-
rijke dagen na de dood, nóg een proces plaatsvindt. In het levenslichaam 
vindt een scheiding plaats gelijk aan het proces tijdens inwijding. Het 
deel dat ‘ziel’ wordt genoemd, verenigt zich met de hogere voertuigen en 
vormt de basis van bewustzijn na de dood in de geestelijke werelden. Het 
andere deel van het levenslichaam keert terug naar het stoffelijk lichaam 
en zweeft in de meeste gevallen boven het graf zoals in De wereldbeschou-
wing beschreven staat. Deze deling van het levenslichaam is niet bij alle 
mensen gelijk, maar hangt af van het leven dat geleefd werd en het ka-
rakter van de overledene. In extreme gevallen verschilt deze verdeling 
veel van het normale. Dit belangrijke punt kwam naar voren in veel geval-
len van vermoedelijke obsessie die door het hoofdkwartier zijn onder-
zocht. Het waren deze gevallen die de verreikende en verbazingwekken-
de ontdekking onthulde betreffende ons onderzoek in verband met beze-
tenheid bij de mensen die een beroep op ons deden. Zoals te verwachten 
was toonde de verdeling in deze gevallen een overwicht aan kwaad aan. 
Toen werd geprobeerd of er niet nog een groep mensen was waar een 
andere verdeling, met overwegend goed was te vinden. Gelukkig was dit 
het geval. Het volgende is een beschrijving van de situaties en hun oor-
zaken. 
   Het doel van het levenslichaam is om het stoffelijk lichaam op te bouwen 
waar onze begeerte en emoties dit afbreken. De strijd tussen het levensli-
chaam en het begeertelichaam veroorzaakt bewustzijn in de stoffelijke we-
reld. Het verhardt het zachte lichaam van het kind zodat het geleidelijk aan 
stevig wordt en bij de bejaarde verschrompelt met de dood als gevolg. De 
zedelijkheid of onzedelijkheid van onze begeerten en emoties handelt net 
zo met ons levenslichaam. Daar waar toewijding aan hoge idealen de drijf-
veer is tot handelen, waar deze jarenlang tot uitdrukking kwam vooral in 
combinatie met de avondoefening, verminderde de scheikundige- en le-
vensether langzamerhand waarvoor lichtether en weerspiegelende ether 
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voor in de plaats komt. Het gevolg hiervan is dat de gezondheid van deze 
mensen niet zo krachtig was als bij de mensen uit de eerste groep. Naar de 
aard en omvang van hun ondeugd heeft hele of gedeeltelijke afwezigheid 
van de hogere ethers plaats. 
   Enkele belangrijke gevolgen met betrekking tot de dood houden hier-
mee verband. Omdat de scheikundige ether de moleculen van het lichaam 
op hun plaats houdt en hen tijdens het leven daar houdt, terwijl er bij toe-
wijding een kleinere hoeveelheid aanwezig is, moet de ontbinding van het 
stoffelijk lichaam van hen snel verlopen. De schrijver [Heindel] was niet 
in staat dit te verifiëren omdat het moeilijk is mensen die pas overleden zijn 
te vinden met een hoge geestelijke neiging. Maar het schijnt dat dit juist is 
uit het feit dat van het lichaam van Jezus niet in het graf werd aangetroffen 
toen men de derde dag na de kruisiging naar hem ging zoeken. Christus 
vergeestelijkte het lichaam van Jezus zo zeer en deed het zo sterk trillen, 
dat het bijna onmogelijk was de deeltjes tijdens zijn leven op aarde op 
hun plaats te houden. Een werelds leven doet de lagere ethers in het le-
venslichaam toenemen ten koste van de hogere. Maar als echter een zui-
ver leven wordt geleefd en uitspattingen vermeden worden, is de gezond-
heid tijdens het leven minder sterk zoals bij de aspirant naar het hogere 
leven, omdat door zijn houding een levenlichaam wordt opgebouwd dat 
hoofdzakelijk uit de hogere ethers bestaat. Men houdt meer van ‘het brood 
dat leven geeft’ [Joh. 6:35,48] dan van stoffelijk voedsel waardoor het li-
chaam zenuwachtiger wordt, fijngevoeliger, en ontvankelijk, een gevoeli-
ge toestand die de bedoeling van de geest zeer bevordert, maar stoffelijk 
bezien ongemak betekent. 
   De meeste mensen zijn zo overwegend egoïstisch en probeert uit dit le-
ven te halen wat maar mogelijk is, dat zij óf steeds bezig zijn in hun on-
derhoud te voorzien, óf met het verzamelen van bezit en de zorg daarvoor, 
en daarom maar weinig tijd of zin hebben om aan de verzorging van hun 
ziel te denken, die zo noodzakelijk is voor ware vooruitgang in dit leven. 
Daarom is er bij de meeste mensen maar uit elk leven zo weinig dat blijft 
bestaan, en gaat de ontwikkeling zo ontzettend langzaam. 
   Als men in staat is het proces van de dood vanuit de hogere sferen te 
zien; vanuit het gebied van de concrete gedachte zogezegd, naar omlaag 
kijkt, lijkt het of er niets van het levenslichaam behouden blijft. Het le-
venslichaam schijnt in zijn geheel naar het stoffelijk lichaam terug te ke-
ren en boven het graf te zweven om daar, tegelijk met het stoffelijk li-
chaam, te ontbinden. In werkelijkheid echter verbindt zich een toene-
mend deel met de hogere lichamen en gaat mee naar de begeertewereld 
om in het louteringsgebied en de hemel als basis van bewustzijn te dienen. 
In het algemeen blijft het bestaan tot de mens de tweede hemel binnen-
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treedt en één wordt met de natuurkrachten om voor zichzelf een nieuwe 
omgeving te scheppen. Tegen die tijd heeft de geest het geheel, of nage-
noeg geheel, geabsorbeerd en wat er nog aan materiële aard mocht over-
blijven, zal spoedig vervagen.  
   Er zijn echter mensen met zo’n slecht karakter dat zij ervan genieten hun 
leven in verdorvenheid en ontaarde praktijken door te brengen, een ge-
welddadig leven te leiden en ervan houden pijn te veroorzaken. Soms le-
ren zij zich zelfs occulte krachten aan om meer macht over hun slachtof-
fers te hebben. In dat geval hebben hun duivelse, verdorven handelingen 
tot resultaat dat zij hun levenslichaam verharden. 
   In dergelijke uitzonderlijke gevallen, waar de dierlijke aard overheerst en 
de ziel in het afgelopen leven op aarde niet tot uitdrukking is gekomen, is 
de bovengenoemde scheiding in het levenslichaam bij de dood niet mo-
gelijk, omdat er geen scheidingslijn bestaat. Als in een dergelijk geval het 
levenslichaam naar het stoffelijk lichaam zou terugkeren om daar geleide-
lijk aan te ontbinden, zouden de gevolgen van een zeer slecht leven niet 
zo verreikend zijn. Ongelukkig genoeg zijn in dergelijke gevallen het le-
venslichaam en het begeertelichaam zó hecht met elkaar verbonden, dat 
scheiding onmogelijk is. Ik zag dat bij iemand, die voornamelijk naar zijn 
hogere aard leeft, zijn geestelijke lichamen ten koste van de lagere gevoed 
werden. In het omgekeerde geval echter, als zich het bewustzijn in de la-
gere lichamen geconcentreerd heeft, worden die overmatig versterkt. U 
dient goed te begrijpen dat bij het vertrek van de geest, het leven van het 
begeertelichaam niet eindigt, het behoudt een restant leven en bewustzijn 
over. Het levenslichaam is eveneens in staat een aantal dagen na de dood 
gewaarwording te voelen. Vandaar dat balseming, lijkschouwing en andere 
behandelingen vlak na het sterven, lijden veroorzaakt. Maar als een min-
derwaardig leven het [levenslichaam] heeft verhard en van grote kracht 
voorzien, houdt het zeer sterk vast aan het leven en behoudt het ook het 
vermogen zich met geuren van spijs en drank te voeden. Soms zuigt het 
als een parasiet zelfs mensen uit waarmee het in aanraking komt. 
   Op die manier kan een slecht mens vele jaren lang ongezien in ons mid-
den leven en zo dichtbij, dat hij nader is dan handen en voeten. Hij is veel 
gevaarlijker dan een misdadiger in zijn lichaam, want hij is in staat andere 
mensen met een soortgelijke instelling tot misdadige of ontaarde praktij-
ken aan te zetten, zonder gevaar voor ontdekking of gerechtelijke straf.   
   Dergelijke wezens vormen een van de grootst denkbare bedreigingen 
voor de maatschappij. Zij hebben ontelbare slachtoffers in de gevangenis 
doen belanden, gezinnen uiteen gerukt en ongelooflijk veel onheil ge-
sticht. Zij laten hun slachtoffer altijd in de steek als die persoon in handen 
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van de politie valt. Zij verkneukelen zich over het verdriet en de ellende 
van hun slachtoffers omdat dit deel uitmaakt van hun duivels plan.  
   Bij het naspeuren van het verleden in het geheugen der natuur, verbaast 
men zich hoe algemeen de ineenstrengeling van levenslichaam en be-
geertelichaam in vroeger tijden was. Wij beseffen natuurlijk vaag, dat hoe 
verder wij in de geschiedenis van de mensheid teruggaan, des te onbe-
schaafder typen men aantreft. Maar dat in onze eigen tijd die barbaars-
heid zo algemeen en laag zou zijn en dat macht absoluut en zonder te-
genspraak het recht bepaalde, was op zijn zachtst gezegd een geweldige 
schok. Er is gezegd dat egoïsme en begeerte onder het bestel van Jehova 
met opzet werden aangemoedigd als stimulans tot handelen. Dit veroor-
zaakte op de duur zo’n verharding van het begeertelichaam dat er bij de 
komst van Christus, onder de toen levende mensen, bijna geen hemelle-
ven bestond.  
   Aardgebonden geesten, zoals eerder genoemd, worden naar de lagere 
sferen van de begeertewereld, die de ether doordringen, getrokken. Zij 
blijven voortdurend in nauw contact met mensen op aarde die in de voor 
hen gunstige omstandigheden verkeren om ze in hun boze plannen te be-
trekken. Meestal blijven zij vijftig tot vijfenzeventig jaar in deze aardge-
bonden toestand. Er zijn extreme gevallen bekend dat mensen eeuwen in 
deze aardgebonden staat verkeerden. Voor zover ik tot nu toe heb kunnen 
nagaan schijnt er geen grens te zijn aan wat zij kunnen of hoe gauw zij zul-
len loslaten. Maar ondertussen zijn zij bezig een ontzettende lading zon-
den op zich te laden en kunnen zij er niet aan ontkomen daarvoor te moe-
ten lijden, want het levenslichaam weerkaatst en grift een verslag van hun 
wandaden op het begeertelichaam. Wanneer zij dan eindelijk loslaten en 
het verblijf in het louteringsgebied aanbreekt, volgt er een afrekening die 
ze wél verdienen. Natuurlijk is de duur van dat lijden naar verhouding van 
de tijd die zij na de dood van het stoffelijk lichaam met hun afschuwelijke 
praktijken hebben doorgebracht. Een nieuw bewijs voor de spreuk: Gods 
molens malen langzaam, maar uiterst fijn. 
   Wanneer de geest dit zondelichaam - ik noem dit zo in tegenstelling met 
het zielenlichaam - heeft verlaten en naar de tweede hemel opstijgt, ont-
bindt het zondelichaam niet zo snel als de gewone schil, achtergelaten 
door normale mensen. Want het bewustzijn erin wordt door zijn tweeledi-
ge samenstelling versterkt; dat wil zeggen, daar het zowel uit een levens- 
en een begeertelichaam is samengesteld, heeft het een zeer merkwaardig 
individueel of persoonlijk bewustzijn. Het kan niet logisch denken, maar 
er is een soort lage sluwheid aanwezig, waardoor het schijnt dat het een 
geest of ik heeft, wat het in staat stelt eeuwen lang een afzonderlijk bestaan 
te leiden. Ondertussen betreedt de vertrekkende geest de tweede hemel. 
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Omdat hij op aarde geen werk gedaan heeft dat een langdurig verblijf hier 
of in de derde hemel wenselijk maakt, of dat hij verdient, blijft hij daar al-
leen maar lang genoeg om voor zichzelf een nieuwe omgeving te schep-
pen. Daarna wordt hij veel sneller wedergeboren dan meestal het geval is 
om zijn sterk verlangen naar materiële dingen te bevredigen. 
   Wanneer de geest naar de aarde terugkeert, wordt dit zondelichaam van-
zelf naar hem toegetrokken en vergezelt hem in de regel zijn hele leven als 
een demon. Onderzoek heeft aan het licht gebracht dat dit soort zielloze 
wezens in bijbelse tijden zeer talrijk waren. Onze Redder noemde hen dui-
vels omdat zij in verscheidene gevallen de oorzaak van bezetenheid en li-
chamelijke kwalen waren, zoals in de Bijbel vermeld wordt. 
   Behalve de al genoemde entiteiten die in een zelfgemaakt zondelichaam 
wonen, en dus in de periode van boetedoening alleen door hun eigen da-
den lijden, werden nog twee groepen gevonden die, hoewel in sommige 
opzichten gelijk, in ander opzicht totaal verschilden. Behalve de godde- 
lijke hiërarchieën en de vier levensgolven van geesten die zich nu in de 
stoffelijke wereld door middel van het mineralen-, planten-, dieren-, en 
mensenrijk ontwikkelen, zijn er nog andere levensgolven bezig zich in de 
verschillende onzichtbare werelden te ontwikkelen, waaronder bepaalde 
groepen benedenmenselijke geesten, die elementalen genoemd worden. 
Soms gebeurt het dat één van die elementalen het zondelichaam van ie-
mand uit een stam van een natuurvolk in bezit neemt en daarmee extra 
intelligentie aan dat wezen toevoegt. Bij de wedergeboorte van de geest, 
die dat zondelichaam geschapen heeft, brengt de gebruikelijke aantrekking 
hen samen. Door toedoen van de elementaal, die het zondelichaam bezielt, 
wordt die geest verschillend van de andere stamgenoten en zien wij hem 
optreden als medicijnman of met andere talenten. Deze elementalen, die 
het zondelichaam van indianen bezielden, treden ook bij mediums als ge-
leidegeest op. Daar zij tijdens het leven macht over het medium hebben 
gekregen, drijven zij het medium bij de dood uit zijn lichamen die zijn le-
venservaring bevatten, en kan zijn ontwikkeling eeuwen vertraagd wor-
den. Als zij eenmaal zeggenschap over zulk een lichaam hebben is er geen 
macht in de wereld die hen kan dwingen los te laten. Hoewel medium-
schap schijnbaar geen slechte gevolgen tijdens dit leven heeft, bestaat er 
echter na de dood een zeer groot gevaar voor hen die toestaan dat hun li-
chaam door anderen in bezit wordt genomen. 
 
Hysterie, epilepsie, tuberculose en kanker 
 
Hysterie, epilepsie, tuberculose en kanker bleken het gevolg te zijn van gril-
lige neigingen in een vorig leven. Ook werd opgemerkt dat, hoewel de 
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meeste proefpersonen in hun voorbije leven halve maniakken waren waar 
het de bevrediging van hun wellust betrof, zij anderzijds erg godsdienstig 
van karakter waren. In dergelijke gevallen bleek hun stoffelijk lichaam voor 
dit leven normaal gezond en hun handicap geestelijk van aard te zijn. In 
gevallen waarin toegegeven werd aan hartstocht samen met een laag ka-
rakter en een wrede minachting van anderen, waren epilepsie, rachitis [En-
gelse ziekte], hysterie en een misvormd lichaam in dit leven het gevolg; ook 
vaak kanker, vooral in lever en borst. 
   Nog eens wil ik er voor waarschuwen niet te haastig de gevolgtrekking te 
maken dat dit vaste en onveranderlijke regels zijn. Het aantal gedane on-
derzoekingen, hoewel aanzienlijk en een zware taak voor één onderzoe-
ker, is te gering om overtuigend te zijn voor problemen waar het miljoenen 
mensen betreft. Zij zijn echter in overeenstemming met de leer zoals de 
Oudere Broeders die in De wereldbeschouwing der Rozenkruisers hebben gege-
ven met betrekking tot materialisme, dat rachitis, een verweking van een 
deel van het lichaam dat hard behoort te zijn, teweegbrengt; en tubercu-
lose, een verharding van weefsels die zacht en soepel dienen te blijven. 
Kanker is eigenlijk in wezen hetzelfde. Als men bedenkt dat het teken 
Kreeft beheerst wordt door de maan, de aanwijzer van voortplanting, en 
dat de lunaire sfeer onder de heerschappij van Jehova, de God van voort-
planting valt, wiens engelen geboorten aankondigen en daar leiding aan 
geven, zoals uit het geval van Izaäk, Samuel, Johannes de Doper en Je-
zus, blijkt zonder bedenkingen dat misbruik van de scheppingsfunctie zo-
wel kanker als krankzinnigheid in de meest uiteenlopende vormen kan 
veroorzaken.  
 
Slechtziendheid 
 
Wat gebrekkig zien, of afwijkingen van het gezichtsorgaan betreft, is het 
aan onderzoekers al lang bekend, dat dit een gevolg is van buitengewone 
wreedheid in een vorig leven. De laatste naspeuringen brachten verder aan 
het licht dat veel ongemakken aan het oog, die nu onder de mensen voor-
komen, te wijten zijn aan het feit dat onze ogen aan het veranderen zijn. 
Zij worden geschikt gemaakt voor een hogere octaaf van visuele trillingen 
dan vroeger, omdat de ether die de aarde omhult, dichter wordt en de lucht 
ijler. Dit geldt vooral voor bepaalde streken op aarde, zoals Zuid-Califor- 
nië. In dit verband is het opmerkelijk dat het noorderlicht vaker voorkomt 
met krachtiger gevolgen voor de aarde. In de eerste jaren van de christe-
lijke jaartelling was dit verschijnsel nagenoeg onbekend. Maar in de loop 
der tijden, naarmate de Christusgolf, die een deel van het jaar in de aarde 
afdaalt, steeds meer van zijn eigen leven in de dode aarde giet, werden de 
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etherische levensstralen bij tijden zichtbaar. Later werden zij steeds talrijker en 
beginnen nu storingen op het gebied van de elektriciteit te veroorzaken, 
vooral de telegrafie die door de uitstraling van het noorderlicht ontregelt 
raakt. 
   Ook merkwaardig is dat de storingen zich beperken tot de van oost naar 
west lopende telegraafverbindingen. In De wereldbeschouwing der Rozenkrui-
sers is te lezen6 dat de krachtlijnen of krachtstromen van de groepsgeesten 
van de planten vanuit het middelpunt van de aarde in alle richtingen naar 
de omtrek uitstralen en vervolgens door de wortels van planten en bomen 
naar de toppen daarvan.  
   De stromen van de dierlijke groepsgeesten echter omcirkelen de aarde. 
De betrekkelijk zwakke, onzichtbare stromen door de groepsgeesten van 
de planten opgewekt, en de zeer sterke krachtlijnen door de Christusgeest 
in het leven geroepen, die nu als noorderlicht zichtbaar worden, zijn van 
dezelfde aard als statische elektriciteit, terwijl die door de dierlijke groeps-
geest opgewekt en rond de aarde cirkelen te vergelijken zijn met dynami-
sche elektriciteit die in vroeger tijd de aarde haar kracht verleende te be-
wegen. De Christusstromen worden steeds krachtiger en de statische elek-
triciteit wordt vrijgemaakt. De etherische impuls die zij geven, zal een 
nieuw tijdperk inluiden en de zintuigen die de mens nu bezit, moeten zich 
aan die verandering aanpassen. In plaats van de etherische stralen die voor- 
werpen uitstralen en een weerkaatst beeld op ons netvlies afdrukken, zal 
de zogenoemde ‘blinde vlek’ gevoelig worden, zodat wij bij het kijken 
naar een voorwerp direct het ding zelf zullen zien, in plaats van het beeld 
ervan op ons netvlies. Dan zullen wij de dingen die wij waarnemen niet al-
leen van de buitenkant zien, maar zullen wij in staat zijn er doorheen te 
kijken zoals zij die etherisch gezicht ontwikkeld hebben. 
   Naarmate de tijd verstrijkt en Christus door zijn weldadige hulp steeds 
meer interplanetaire ether van de aarde tot zich trekt, en zo haar levensli-
chaam lichtgevender wordt, zullen wij in een zee van licht wandelen. Als 
wij door dat voortdurend contact met die zegenrijke Christustrilling onze 
gewoonten vol egoïsme en zelfvoldaanheid hebben leren opgeven, zullen 
wij ook lichtgevend worden. Dan zal het oog, in zijn tegenwoordige sa-
menstelling, ons niet meer van nut kunnen zijn en begint het daarom te 
veranderen, waarvan wij nu de ongemakken ondervinden die elke ver-
nieuwing met zich meebrengt. 
 
Shellshock 
 

 
6 Uitgave 2000 blz. 75; uitgave 2016 blz. 60. 
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Bij onderzoek van een aantal personen dat gezond was, bleek dat elk pris-
matisch atoom, waaruit de lagere ethers bestaan, uit zichzelf de krachtlij-
nen uitstraalden die de stoffelijke atomen, waarin zij verankerd zitten, doen 
draaien en het hele lichaam van leven voorzien. De gezamenlijke richting 
van al deze krachteenheden is naar de buitenkant van het lichaam waar zij 
het zogenoemde ‘odisch fluïdum’, ook wel met andere namen genoemd, 
vormen. 
   Als door verblijf op grote hoogte de luchtdruk buiten het lichaam ver-
laagd wordt bestaat er een neiging tot nerveusheid omdat de etherische 
kracht van binnen, onbelemmerd naar buiten stroomt. Als de mens door 
wilskracht niet in staat was het wegvloeien van de zonnekracht gedeelte-
lijk af te sluiten om dit probleem tegen te gaan, zou er niemand op derge-
lijke plaatsen kunnen leven. 
   Ik had van shellshock7 gehoord en geconstateerd dat mensen, die zelfs 
niet de geringste verwonding hadden, dood op het slachtveld werden ge-
vonden. Ik heb zelfs mensen gezien en gesproken die op die manier over-
leden waren en niet wisten wat hun doodsoorzaak was. Zij ontkenden al-
lemaal dat zij bang waren en waren eensgezind in hun verklaring dat zij 
plotseling bewusteloos raakten en zich kort daarop in hun tegenwoordige 
toestand bevonden. Zij verschilden in zoverre van hun kameraden, dat 
zij geen enkel schrammetje hadden opgelopen. Mijn veronderstelling was 
dat het een moment van grote vrees op een hachelijk moment geweest 
moest zijn dat, hoewel niet beseft, hun overlijden had veroorzaakt. Maar 
de vastgestelde gevolgen van een val deden mij geloven dat er iets derge-
lijks moest hebben plaatsgevonden en die veronderstelling bleek juist te 
zijn. 
   Enige tijd geleden gebeurde het, toen ik op een nacht door een plaats in 
een ver land trok waar ik iets moest doen, dat ik een schreeuw hoorde. 
Hoewel de menselijke stem alleen in lucht hoorbaar is, zijn er boventonen 
die in de geestelijke wereld over grote afstand te horen zijn, die de door 
draadloze berichten doorkruiste afstanden overtreffen. De kreet kwam 
echter van dichtbij en ik was snel ter plaatse, maar niet snel genoeg om de 
nodige hulp te bieden. Ik zag een man die op een onbegroeide helling, bij-
na glad zonder een spleet die zijn vingers houvast konden bieden, die on-
geveer 5 meter naar beneden gleed, zoals later bleek. Om hem te kunnen 
redden had ik zowel mijn handen als schouders moeten materialiseren, 
maar daar was geen tijd voor. In een oogwenk was hij over de steile, over-
hangende rots gegleden, in de afgrond, waar hij meer dan 500 meter lager 

 
7 Algemene zenuwaandoening en storing van lichamelijke functies door het blootgesteld 

zijn aan granaatvuur. 
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terecht kwam. De juiste afstand weet ik niet precies, omdat ik zeer slecht 
kan schatten. 
   Gedreven door een natuurlijke neiging van medegevoel, volgde ik hem 
en ontdekte toen wat voor dit artikel de basis vormt. Toen zijn lichaam een 
aanzienlijke snelheid had bereikt, begonnen de ethers die zijn levensli-
chaam vormen, weg te vloeien en bij het neerkomen van zijn lichaam op de 
rotsen, was er nog maar weinig ether aanwezig. Langzamerhand echter 
kwam de ether weer samen, namen hun vorm aan en zweefden met de 
geestelijke lichamen boven het verbrijzelde lijk. De man was echter ver-
doofd en niet in staat zijn veranderde toestand te beseffen. 
   Daar ik zag dat hulp niet meer kon baten, ging ik verder. Bij het overden-
ken van dit voorval werd mij duidelijk dat er iets ongewoons had plaats-
gevonden en dat ik verplicht was te onderzoeken of bij iedereen, die van 
grote hoogte valt, de ethers het lichaam verlaten. En als dat zo is, hoe komt 
dat dan. Vroeger was zoiets moeilijk na te gaan, maar de komst van de 
vliegmachine brengt veel slachtoffers met zich mee, vooral in de tegen-
woordige oorlogstijd [1e wereldoorlog]. Het was dan ook eenvoudig om 
vast te stellen dat als een vallend lichaam een bepaalde snelheid heeft be-
reikt, de hogere ethers het stoffelijk lichaam verlaten en dat degene die 
valt, bewusteloos raakt. Als het lichaam de grond bereikt wordt het ver-
pletterd, maar als de ethers zich weer herenigen komt men weer bij be-
wustzijn. Dan begint men te lijden aan de lichamelijke gevolgen van de 
val. Als men blijft doorvallen nadat de hogere ethers het lichaam hebben 
verlaten, verdrijft de toegenomen snelheid ook de lagere ethers en is het 
zilveren koord het enige dat met het lichaam verbonden blijft. Dit breekt 
op het moment dat het lichaam de grond raakt, waarop het zaadatoom 
naar de plaats van de breuk gaat, waar het op de gebruikelijke manier blijft 
zitten. 
   Door deze feiten kwam ik tot de conclusie dat het de normale luchtdruk 
is die het levenslichaam in het stoffelijk lichaam houdt. Als wij ons met een 
abnormale snelheid voortbewegen, verplaatst de luchtdruk zich naar be-
paalde delen van ons lichaam en ontstaat er een vacuüm, met als gevolg dat 
de ethers het lichaam verlaten en in dat luchtledige vloeien. De beide hoge-
re ethers die minder vast met het lichaam verbonden zijn, zijn de eerste die 
verdwijnen en zijn de oorzaak dat de mens bewusteloos raakt nadat hij in 
een flits zijn levenspanorama heeft gezien. Als de val zich dan voortzet, 
neemt de luchtdruk vóór het lichaam toe en vergroot zich het vacuüm er 
achter en worden ook de vaster, aan het lichaam gebonden ethers, uitge-
dreven en is het lichaam dood voordat het de grond bereikt. 
      Als een groot projectiel door de lucht gaat ontstaat, door de enorme 
snelheid waarmee het zich beweegt, daarachter een luchtledige ruimte. Als 
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er zich iemand binnen die luchtledige ruimte bevindt wanneer dat projec-
tiel voorbijgaat, lijdt hij, in overeenstemming met zijn geaardheid en zijn 
nabijheid tot dat zuigcentrum. In wezen is zijn positie het omgekeerde van 
de vallende man, omdat hij stilstaat terwijl een bewegend lichaam de lucht-
druk verplaatst en de ethers laat ontsnappen. Als de hoeveelheid ver-
plaatste ether betrekkelijk klein is en alleen uit de derde en vierde ether [de 
beide hogere ethers] is samengesteld, die de zintuiglijke waarneming en het 
geheugen regelen, zal men waarschijnlijk alleen aan een tijdelijk geheugen-
verlies lijden en niet in staat zijn iets waar te nemen, of zich te bewegen. 
Deze ongemakken verdwijnen zodra de verwijderde ethers weer hun 
plaats in het stoffelijk lichaam hebben ingenomen. 
 
Aderverkalking 
 
[Arteriosclerose is een afzetting van vetstoffen die zich aan de binnen-
kant van de slagaderen vormt, die onder hoge druk staan, en zich afzet 
samen met calcium waardoor zij de bloedvaten verharden die dichtslibben 
en waarbinnen knobbels kunnen ontstaan. Hierdoor wordt het bloed be-
lemmerd om door te stromen. Op de duur verliest de wand van de slag-
aderen zijn elasticiteit en worden zij broos en hard. Men noemt dit popu-
lair: aderverkalking.] 
   Vanaf de kinderjaren tot op de oude dag zijn onze lichamen bezig zich 
te verharden, door de klakachtige substanties die de meeste voedingsmid-
delen waarmee wij ons voeden, bevatten. De slagaderen van een jong kind 
zijn zacht en elastisch. Maar naarmate we ouder worden verharden de 
vaatwanden zich, worden broos en kunnen ‘springen’ wat bloedingen ver-
oorzaakt en zelf de dood tot gevolg kan hebben. Het is een juist gezegde: 
‘De mens is zo oud als zijn bloedvaten.’ 
   Als wij deze aardse stof uit onze bloedvaten en haarvaten zouden kun-
nen verwijderen, zouden wij geleidelijk aan ons leven en de bruikbaarheid 
van ons lichaam kunnen verlengen. 
   Vanuit occult standpunt bezien doet het er natuurlijk niet toe of wij le-
ven of sterven, want voor ons betekent de dood geen vernietiging, maar 
het overbrengen van bewustzijn naar een ander gebied. Als wij echter 
een lichaam door de nutteloze kinderjaren en de onstuimige jeugdjaren 
hebben gebracht en de jaren van onderscheid genaderd zijn waarin wij 
echt ervaring gaan opdoen, hoe langer wij dan deze tijd van ervaring kun-
nen rekken hoe meer wij winnen. Om die reden heeft het nut het leven 
van een lichaam te verlengen. 
   Om dat te bereiken moeten wij voedsel kiezen dat de minste verstop-
pende bestanddelen bevat die de vaten en haarvaten verharden. In het kort 
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gezegd zijn dat alle groene groenten, en vruchten. Daarnaast is het be-
langrijk te proberen om de verhardende stoffen die wij al hebben opgeno-
men, te verwijderen als dat mogelijk is. Maar er is nog geen voedsel of 
medicijn gevonden waarvan met zekerheid gezegd kan worden dat het 
resultaat heeft. Karnemelk is het beste middel om kalk kwijt te raken en 
als tweede druivensap. Als beide regelmatig in grote hoeveelheden worden 
gebruikt, zal de aanslibbing aanmerkelijk verbeteren. 
   

6. Erfelijkheid en ziekte 
 
Het is jammer dat mensen hun slechte eigenschappen op erfelijkheid af-
schuiven. Zij verwijten hun ouders al hun fouten, terwijl zij alle eer voor 
het goede zichzelf toekennen. Het feit alleen al dat wij onderscheid ma-
ken tussen dat wat overgeërfd is en dat wat van onszelf is toont aan dat 
er twee kanten aan de menselijke aard zijn: de vormzijde en de levenszijde. 
   Door de wet van aantrekking worden wij tot bepaalde mensen aange-
trokken. Dezelfde wet die maakt dat musici elkaars gezelschap zoeken in 
concertzalen; dat gokkers bijeenkomen op renbanen of in speelzalen en 
dat leergierige mensen naar bibliotheken gaan, maakt ook dat mensen met 
dezelfde neiging, smaak en karaktertrekken, in hetzelfde gezin geboren 
worden. Als men dus iemand hoort zeggen: ‘Ja, ik weet wel dat ik verkwis-
tend ben, maar bedenk dat wij thuis gewend waren nooit te werken want 
daar hadden wij onze mensen voor,’ dan toont dit aan dat overeenkomst 
van smaak en niets anders hiervoor een verklaring is. Wanneer een ander 
zegt: ‘O ja, ik weet best dat ik met geld smijt, maar ik kan daar niets aan 
doen, het zit in de familie,’ is dit ook weer de wet van aantrekking. Hoe 
eerder wij inzien dat in plaats van de wet van erfelijkheid de schuld te ge-
ven voor onze slechte gewoonten, wij proberen moeten deze te overwin-
nen, en in plaats daarvan deugden aankweken, des te beter dat voor ons is.  
   De mens is in wezen een geest die hier komt, uitgerust met een verstan-
delijk en een moreel karakter, die geheel van hemzelf zijn, terwijl men van 
zijn ouders alleen het materiaal heeft voor het stoffelijk lichaam. Hoewel 
erfelijk in zoverre waar is voor wat het materie van het stoffelijk lichaam 
betreft en niet de zieleneigenschappen, die absoluut persoonlijk zijn, doet 
de geest die geboren gaat worden ook bepaald werk aan zijn stoffelijk li-
chaam door er de essentie van zijn eigenschappen van zijn vorig leven in 
te verwerken. Geen enkel lichaam is een nauwkeurig mengsel van de ei-
genschappen van zijn ouders, hoewel het ego beperkt is tot het gebruik 
van het materiaal van de lichamen van zijn vader en moeder. Daarom 
wordt een musicus daar geboren waar hij het materiaal kan krijgen voor 
slanke handen en een fijn gehoororgaan met de gevoelige vezels van Corti 
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en de juiste stand van de drie halfcirkelvormige kanalen. Het bijeenvoe-
gen van deze materialen staat onder leiding van het ego. 
   Bij de foetus ligt in het laagste gedeelte van de keel, boven het borstbeen 
de thymusklier of zwezerik genoemd, die tijdens de kinderjaren het grootst 
is maar geleidelijk kleiner wordt naarmate het kind ouder wordt, om vaak 
tegen het veertiende jaar te verdwijnen als de beenderen goed gevormd 
zijn. [De thymusklier is een van belangrijkste organen in ons afweer sys-
teem. Ook speelt zij een belangrijke rol in de aanmaak van geheugencel-
len’ die het recept onthouden hoe de afweerstoffen tegen doorgemaakte 
ziekten moeten worden aangemaakt. De thymusklier produceert hormo-
nen die de groei en het afweersysteem stimuleren. De thymusklier begint 
met het 15e jaar te verschrompelen. Als de mens volledig volgroeid is, is 
de klier bijna geheel verschrompeld. Dat is op het moment dat de ge-
slachtsklieren zich beginnen te ontwikkelen.] De thymusklier zou ook het 
materiaal verschaffen voor het vervaardigen van rode bloedlichaampjes 
tot dat de beenderen volledig gevormd zijn, waardoor het kind zelf in het 
beenmerg zijn rode bloedlichaampjes kan maken. 
   Tijdens de eerste levensjaren is het ego nog niet in het bezit van zijn 
kinderlichaam, en daarom niet verantwoordelijk voor zijn doen en laten. 
Dat wil zeggen niet vóór zijn zevende jaar. In die periode is het kind nog 
niet verantwoordelijk voor zijn daden. Omdat het ego in het bloed is, 
kan het pas functioneren in bloed dat het zelf heeft aangemaakt. Daar in 
het kinderlichaam de bloedvoorraad door middel van de thymusklier 
door de ouders wordt geleverd is het kind nog niet ‘eigen baas’. Daarom 
spreken kinderen als ze klein zijn over zichzelf niet als ‘ik’, maar vereen-
zelvigen zij zich met het gezin. Zij zijn papas meisje, of moeders jongen. 
Ook zal het bijvoorbeeld zeggen dat Jantje of Marietje dit wil. Als zij hun 
eigen bloed gaan produceren ontstaat het ‘ik-gevoel’ en ontwikkelt het 
kind zijn eigen individualiteit en begint het zich van het gezin los te maken. 
   Omdat het bloed, maar ook het stoffelijk lichaam, tijdens de kinderja-
ren van de ouders geërfd is, wordt ook de aanleg voor ziekten overge-
dragen. Niet de ziekte zelf, maar de aanleg hiertoe. Na het veertiende le-
vensjaar hangt het voor een groot deel van het kind zelf af of het deze aan-
leg voor ziekte, zich echt in het leven zal uiten. 
     

7. Gevolgen van alcoholisme en roken 
 
Vlees en alcohol hebben de neiging de mens wreed te maken, doen hem 
zijn geestelijk gezicht van de hogere werelden afwenden en vestigen zijn 
blik op het tegenwoordige materiële vlak. Daarom zegt de Bijbel ons dat 
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– in het begin van het regenboogtijdperk, het tijdperk waarin wij in een 
atmosfeer van heldere, zuivere lucht leven, zo verschillend van de misti-
ge toestand van Atlantis, waarvan in het tweede hoofdstuk van Genesis 
sprake is – Noach voor het eerst wijn maakte. Als gevolg van onze tegen-
woordige gerichtheid op de stoffelijke wereld heeft er een materiële ont-
wikkeling plaatsgevonden die voortvloeide uit het gebruik van vlees en 
wijn. Christus’ eerst wonder was het veranderen van water in wijn. Bij de 
doop had hij de universele geest ontvangen en had geen behoefte aan 
kunstmatige prikkels. Hij veranderde water in wijn om die aan anderen, die 
minder ver gevorderd waren, te geven. 
   Maar geen wijndrinker kan het koninkrijk van de hemelen beërven. De e- 
soterische reden is deze: de lagere ethers trillen in overeenstemming met 
het zaadatoom in de zonnevlecht en het hart, en houden zodoende het 
stoffelijk lichaam in leven; terwijl de hogere ethers overeenkomstig de hy-
pofyse [het hersenaanhangsel] en de epifyse [de pijnappelklier] doen tril-
len. Door het drinken van deze valse, oproerige geest, die buiten het li-
chaam tot gisting is gekomen en die anders is dan de geest die in het li-
chaam door gisting van suiker in ons lichaam is ontstaan, worden de epi-
fyse en hypofyse tijdelijk verdoofd en kunnen zij niet trillen in overeen-
stemming met de hogere werelden. Als men teveel van deze alcoholische 
geest tot zich neemt, kunnen de hypofyse en epifyse enigszins tot ontwa-
ken worden gebracht, zodat men de laagste sfeer van de begeertewereld 
ziet en alle slechte dingen daarin, evenals bij de ziekte die bekend staat als 
delirium tremens of dronkenmanswaanzin.  
   Samenvattend: de ontwikkeling van de ziel is afhankelijk van het verkrij-
gen van de twee hogere ethers waarvan het prachtige bruiloftskleed wordt 
gemaakt. Omdat deze ethers zijn afgestemd op de hypofyse en epifyse, 
zoals de lagere ethers zijn afgestemd op het zaadatoom in het hart en in 
de zonnevlecht, zult u begrijpen wat voor een dodelijke uitwerking alco-
hol en verdovende middelen op een geestelijk mens hebben. Om dit te 
verduidelijken volgt hier een gebeurtenis uit mijn eigen leven. 
   Een oud gezegde luidt: ‘Eens een vrijmetselaar, altijd een vrijmetselaar.’ 
Dit betekent dat wanneer iemand in de orde van vrijmetselaren een in-
wijding heeft ontvangen en op grond daarvan vrijmetselaar wordt, hij dat 
niet ongedaan kan maken, omdat hij deze kennis en de geheimen die hij 
heeft geleerd niet kan teruggeven, evenmin als iemand die naar een hoge-
school gaat wat hij daar geleerd heeft aan dat instituut kan teruggeven. 
Vandaar: ‘Eens een vrijmetselaar, altijd een vrijmetselaar.’ En ook: ‘Eens 
een leerling, een lekenbroeder van een mysterieschool, altijd een leerling en 
lekenbroeder van die mysterieschool.’ Maar hoewel dat altijd opgaat, en wij 
leven na leven terugkomen, verbonden met dezelfde orde waar wij in 
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voorgaande levens bij aangesloten waren, kunnen wij ons in een bepaald 
leven zo misdragen dat het voor ons onmogelijk wordt dit met onze stof-
felijke hersenen te beseffen. Ik zal, als gezegd, tot nut van u allen een voor-
val weergeven dat dit illustreert.  
     Toen ik in Duitsland in de Tempel van de Orde van het Rozenkruis 
werd meegenomen, was ik verbaasd een man te zien die ik aan de kust van 
de Stille Oceaan ontmoet had. Dat wil zeggen, ik had hem een paar keer 
gezien, maar nooit met elkaar gesproken. In de vereniging [theosofische 
vereniging te Los Angeles] waarbij wij beiden waren aangesloten, bleek hij 
in die tijd een veel hogere maatschappelijke positie te bekleden dan ik. Ik 
had ook nooit persoonlijk met hem kennisgemaakt. In de Tempel begroet-
te hij mij echter hartelijk en spraken wij over verschillende zaken die onze 
gemeenschappelijke belangstelling hadden. De betreffende man vertelde 
mij waar hij woonde, en dat hij mij eens hoopte te mogen ontvangen, wat 
ook mijn wens was. Toen ik naar Amerika terugging zag ik er dan ook met 
verlangen naar uit veel van deze broeder te kunnen vernemen wanneer ik 
het geluk zou hebben hem daar, in het westen, te ontmoeten. 
   Toen ik aankwam in de stad waar hij woonde, vertelde gemeenschappe-
lijke vrienden mij dat hij mij verwachtte en er verlangend naar uitzag mij te 
ontmoeten. Toen ik dan ook deze man ontmoette liep ik meteen op hem 
toe en gaf hem een hand. Hij scheen mij ook te herkennen en sprak mij 
aan met mijn naam. Alles scheen erop te wijzen dat hij alles wist wat zich 
had afgespeeld toen wij beiden buiten ons lichaam waren. Want in de 
Tempel had hij mij verteld dat hij zich alles herinnerde wat hij meemaak-
te als hij buiten zijn lichaam was. Dit geloofde ik natuurlijk, want hij had 
een veel hogere graad dan ik, die net tot de eerste was toegelaten. 
   Op de dag dat wij elkaar in ons lichaam ontmoetten zei ik na enige con-
versatie iets dat hem mij onwezenlijk deed aanstaren. Ik had op iets ge-
zinspeeld dat tijdens onze ontmoeting in de Tempel gebeurd was. Hij liet 
duidelijk blijken dat hij er totaal niets van afwist. Ik had echter zoveel ge-
zegd, dat ik verplicht was meer te zeggen om niet voor gek te worden 
versleten. Ik zei hem dus dat hij beweerd had zich alles te herinneren. Dit 
ontkende hij. Tegen het einde van ons gesprek verzocht hij mij dringend 
te proberen te weten te komen hoe het kwam dat hij, hoewel hij een le-
kenbroeder van de Orde van het Rozenkruis was, zich niet kon herinne-
ren wat er gebeurde als hij buiten zijn lichaam was. Ik wist dat hij bij ver-
scheidene Tempeldiensten aanwezig was. Hij had eraan deelgenomen en 
toch was hij, in zijn stoffelijke hersenen, volkomen onkundig van wat er 
had plaatsgevonden. Enige tijd later werd het geheim opgelost toen ik, bui-
ten mijn lichaam zijnde, van hem vernam dat hij sigaretten rookte en ver-
dovende middelen gebruikte die zijn hersenen zodanig benevelden, dat 
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het voor hem onmogelijk was er ook maar iets van de ervaringen van zijn 
geest op af te drukken. Toen ik weer in mijn lichaam was en hem dat ver-
telde, deed hij een dappere poging om met zijn slechte gewoonten, die hij 
erkende, te breken. 
   Het laat zien hoe erg wij er voor moeten waken ons niet aan verslaving 
over te geven en ons lichaam te zien als de tempel van God en dit niet te 
schenden, evenmin als wij een kerk van steen en cement zouden bezoe-
delen, dat nog voor geen miljoenste deel zo heilig is als het lichaam dat 
ons geschonken is. Vooral de hersenen vormen het prachtige en belang-
rijke instrument waarmee wij ons werk in de stoffelijke wereld doen. Het 
zal duidelijk zijn dat wij geen alcohol en verdovende middelen moeten 
gebruiken. Zij benevelen de hersenen en verhinderen ons de vooruitgang 
te maken die wij verwachten.   
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DEEL 3. GENEZING 

 
8. Oorsprong en ontwikkeling van genezing 

 
Het is een afgezaagd gezegde dat: Een mens een wezen is van weinig da-
gen en vol zorgen.8  
   Onder alle veranderlijkheden van het leven treft niets ons meer dan het 
verlies van onze gezondheid. Wij kunnen het verlies van ons bezit of van 
vrienden met betrekkelijk berusting dragen, maar als onze gezondheid te 
wensen overlaat, of de dood ons bedreigt, wankelt de sterkste onder ons in 
het besef van de menselijke onmacht. Wij zijn dan eerder bereid om ons 
om bijstand tot de goddelijke macht te wenden dan op een ander tijdstip. 
Daarom is het ambt van geestelijk raadsman altijd nauw verbonden ge-
weest met genezing. 
   Bij de natuurvolken was de priester bovendien de medicijnman. In het 
vroegere Griekenland werd door hen die genezing zochten vooral Aes-
culapius bezocht. De kerk volgde in zijn voetsporen. In de eeuwen daar-
na zijn bepaalde rooms-katholieke orden voortgegaan in het trachten de 
pijn te verzachten Tijdens ziekte kwam de ‘goede vader’ als vertegenwoor-
diger van onze Vader in de hemel. Wat hem aan bekwaamheid ontbrak 
werd goedgemaakt door zijn liefde en medeleven – als hij tenminste een 
echte, heilige priester was – en door het geloof dat in de patiënt door zijn 
priesterlijk ambt werd opgewekt. Zijn zorg voor de patiënt begon niet bij 
het ziekbed en was evenmin afgelopen na herstel. De dankbaarheid van 
de patiënt tegenover de arts werd gevoegd bij de verering die voor de gees-
telijke raadsman werd gevoeld. Met als gevolg dat de macht van de priester, 
om zijn vroegere patiënt te helpen en op te beuren, enorm toenam en de 
band tussen hen hechter werd dan mogelijk was als het ambt van geestelij-
ke en medische raadgever gescheiden was.  
   Het kan niet worden ontkend dat dit dubbele ambt aan de ambtsdragers 
een gevaarlijke macht over het volk gaf en dat die macht soms werd mis-
bruikt. Eveneens is algemeen bekend dat de geneeskunde een stadium 
heeft bereikt dat niet was verkregen zonder toewijding aan dat ene doel. 
De waarborg van de gezondheidswet, de verdelging van insecten als dra-
ger van ziekteverwekkende micro-organismen, en de daaruit voortvloei-

 
8 Een mens is zo oud als zijn aderen en belangstelling zijn. Als hij toestaat dat zijn econo- 
  mische, godsdienstige en sociale aderen zich verharden, of belangstelling verliest voor 
  wat de mensheid betreft ….’ Josephus Daniels 1862-1948, Amerikaans politicus en kran- 
  ten redacteur tot aan zijn dood. 
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ende immuniteit voor ziekten zijn imponerende bewijzen van de waarde 
van wetenschappelijke methoden. Men zou hieruit kunnen opmaken dat 
alles zo goed is en men zich verder niet hoeft in te spannen. Maar totdat 
de mensheid als geheel een volmaakte gezondheid geniet is er niets dat be-
langrijker is dan de vraag: ‘Hoe kunnen wij gezondheid verkrijgen en be-
houden?’  
   Als aanvulling op de faculteit der geneeskunde die voor het behandelen 
van zieken geheel is aangewezen op fysische middelen, zijn er andere sys-
temen ontstaan die geheel op geestelijke genezing berusten. Verenigingen 
als ‘natuurgeneeswijze’ en dergelijke, die bijeenkomsten beleggen en bla-
den uitgeven met getuigenissen van dankbare voorstanders die hier baat bij 
hebben ondervonden. Als reguliere artsen dat ook deden, zou er geen ge-
brek zijn aan soortgelijke getuigenissen voor wat hun kundigheid betreft. 
   De mening van velen is belangrijk, maar bewijst niets, want veel anderen 
kunnen een tegengestelde mening zijn toegedaan. Zo nu en dan kan een 
enkeling gelijk hebben en de rest van de wereld ongelijk, zoals toen Gali-
lei verkondigde dat de aarde om de zon draait. Nu is iedereen dezelfde me-
ning toegedaan waarvoor Galilei, als ketter, werd vervolgd. Ik beweer dat, 
daar de mens een samengesteld wezen is, medische behandelingen succes 
hebben in overeenstemming met hun methode op stoffelijk, moreel en 
verstandelijk gebied werkt. 
  
Medische behandeling tegenover genezen 
 
Omdat de meeste mensen geen onderscheid maken tussen genezen en he-
len lijkt het verstandig het verschil, dat hoofdzakelijk ontstaat door sa-
menwerking of het ontbreken daarvan, uit te leggen. Iemand kan op zich 
nemen om een ander te genezen door massage of geneesmiddelen. In bei-
de gevallen is de patiënt even passief als klei die door een pottenbakker ge-
vormd wordt. Zonder twijfel kunnen door een dergelijke behandeling 
kwalen verdwijnen en een zieke gezond worden. Maar dit is maar een tijde-
lijke verlichting, omdat de eigenlijke ziekte niet is behandeld. De patiënt 
begrijpt niet dat zijn ziekte een gevolg was van het zondigen tegen de na-
tuurwetten en zal de patiënt weer hetzelfde leven gaan leiden als voorheen 
met als gevolg dat de ziekte terugkeert. Genezen is een lichamelijk proces. 
Maar bij helen is de zieke zowel geestelijk als lichamelijk verplicht met de 
genezer mee te werken. Om dit te verduidelijken kan ik niets beter doen 
dan het leven en werk van de grote leider Christus te bezien. Als de men-
sen naar hem toekwamen om genezen te worden, verwachtten zij geen li-
chamelijke behandeling. Maar zij wisten dat zij door de kracht van de geest 
verlichting zouden ontvangen. Zij hadden een onbegrensd vertrouwen in 
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hem. Dat dit belangrijk was, zien wij uit de gebeurtenissen die in het 13e 
hoofdstuk van Matteüs beschreven zijn. Daar wordt gezegd dat hij onder 
die mensen leerde en werkte waar Jezus in zijn jeugd had gewoond. Zij 
zagen alleen de uiterlijke mens en vroegen: ‘Hij is toch de zoon van de 
timmerman? Maria is toch zijn moeder, en Jakobus en Josef en Simon en 
Judas, dat zijn toch zijn broers? (Matt. 13:55) Zij meenden dat uit Nazaret 
niets goeds kon komen. Wij lezen in vers 58: ‘En hij verrichtte daar niet 
veel wonderen, vanwege hun ongeloof.’ 
   Geloof zonder de werken is dood. Overal waar Christus kwam om te ge-
nezen moest de zieke iets doen. Hij moest daadwerkelijk met de grote Ge-
nezer meewerken, voordat zijn genezing tot stand kon komen. Christus 
zei: ‘Strek uw hand uit.’ en als de man dat deed was zijn hand genezen. Te-
gen een ander: ‘Neem uw bed op en wandel.’ Toen de zieke gehoorzaamde 
verdween zijn ziekte. Tot een blinde: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en 
was u daar.’ Joh. 9:7. En tot de melaatse: ‘Ga u aan de priester laten zien en 
breng als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorge-
schreven.’ Matt. 8:3-4. In al deze gevallen was er actieve medewerking van 
degene die om genezing vroeg, wat de genezer hielp. 
   Het waren eenvoudige eisen, maar ze moesten worden opgevolgd, zo-
dat de geest van gehoorzaamheid het werk van de genezer kon helpen. 
Toen Naäman bij Elia kwam en dacht dat deze profeet met veel vertoon 
van magie en ceremonieel zou verschijnen om de melaatse plekken van 
zijn lichaam te verwijderen, werd hij teleurgesteld. Toen de profeet zei: 
‘Baad u zevenmaal in de Jordaan’ werd hij kwaad, maar draaide later bij. 2 
Kon. 5:1-27. Hem ontbrak de geest van nederigheid die nodig is zodat het 
werk kan worden gedaan en veilig kan zeggen dat als hij, Naäman, had 
doorgezet hij niet van zijn ziekte zou zijn genezen. Dit is een natuurwet 
die vaststaat. Ongehoorzaamheid brengt ziekte. Gehoorzaamheid laat een 
veranderde houding zien waardoor iemand geholpen kan worden, hetzij 
door Christus of een andere genezer. In alle gevallen komt de geneeskracht 
van de Vader, die de grote Genezer is.  
 
Bij het genezen zijn drie grote factoren van belang:  
1e De kracht van onze Vader in de hemel;  
2e De genezer;  
3e De gewillige geest van de patiënt waarop de kracht van de Vader door  
   middel van de genezer kan inwerken en wel zodanig, dat alle lichame-       
   lijke kwalen verdwijnen. 
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Begrijp nu dat het hele universum doortrokken is van de kracht van de 
Vader en altijd beschikbaar is om elke ziekte, van welke aard ook, te ge-
nezen. Dat is de grote zekerheid. 
   De genezer is het brandpunt, het lichaam waardoor de kracht in het li-
chaam van de patiënt wordt ingebracht. Als die een geschikt instrument 
is, toegewijd, evenwichtig, afgestemd is op het oneindige, dan is er geen 
grens aan het geweldige werk dat door hem gedaan kan worden als er een 
patiënt komt die een ontvankelijke en een gewillige geest heeft.  
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9. De geneeswijze van the Rosicrucian Fellowship 
 

Waarom de Rozenkruisers genezen  
 
Onder alle belachelijke onzin die er over de Orde van het Rozenkruis is 
verspreid, is één grote waarheid, dat zij proberen de zieken te genezen. 
Vroegere religieuze orden hebben geprobeerd geestelijk vooruit te komen 
door hun lichaam te kastijden en te misbruiken, maar de Rozenkruisers be-
steden de grootste zorg aan hun stoffelijk lichaam. Voor hun genezings-
werk zijn twee redenen.  
   Evenals alle serieuze volgelingen van Christus zien zij verlangend uit 
naar ‘de dag van de Heer’. Zij weten dat Lucifer, het valse licht van Lemu-
rië, hartstocht zaaide, het ‘in zonden ontvangen’ invoerde, en verdriet, pijn 
en dood veroorzaakte. Zij weten eveneens dat Christus, het ware licht van 
het komende Nieuwe Galilea, de ‘onbevlekte ontvangenis’ bracht en het 
evangelie van de verlossing van zonde door liefde preekte. Het celibaat is 
voor de aspiranten in het Oosten, omdat die lagere rassen op korte ter-
mijn zullen uitsterven. Dit is tegenovergesteld aan het ontwikkelingsplan 
van het Westen, want hier zal de bakermat zijn voor een nieuw ras. Daar-
om is voor de discipel in dit deel van de wereld geslachtelijke reinheid het 
wachtwoord. Door liefde moet een nieuw ras tot stand komen. Op die 
manier zullen de ziekten, die nu de mensheid treffen doordat generaties 
in hartstocht ontvangen zijn, zelfs verdwijnen. In de Nieuwe Bedeling9 zal 
zelfs de dood uiteindelijk overwonnen worden. Want de etherische rein-
heid van onze lichamen zal de noodzaak voor vernieuwing overbodig ma-
ken. 
   Hoewel in de Bijbel veel duidelijke informatie over dit tijdperk voor-
komt, is er één punt in onoplosbare geheimzinnigheid gehuld: ‘Die dag 
kent niemand, zelfs de engelen in de hemel niet, noch de Zoon weet die 
dag.’ Sinds het evangelie werd verkondigd hebben christenen al die tijd 
naar die dag verlangd waarop de zonen van het licht zullen verschijnen. 
Alleen de Vader, de hoogste ingewijde onder de Heren van het Verstand, 
is in staat de tijd vooraf te zien waarop het zich afgescheiden, egoïstische 
verstand zal plaatsmaken voor de zichzelf verloochenende, eenmakende 
geest van liefde. Eén ding is echter duidelijk: het zal voor hen die niet een 

 
9 Nieuwe Bedeling is het Nieuwe Testament; het Nieuwe Verbond. 
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juist gevormd [zielen]lichaam heeft, dat in de Bijbel het bruiloftskleed 
wordt genoemd, even onmogelijk zijn om onder de samenstelling van de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde te leven, als het voor de Atlantiërs was 
die geen longen hadden ontwikkeld om te ademen, toen de atmosferische 
verandering kwam. 
   Het is bekend dat de kwaliteit van het bloed het lichaam beïnvloedt, en 
andersom. Daarom is een gezond lichaam onmisbaar voor een gezonde 
mentaliteit. Alleen een gezonde geest kan hartstocht overwinnen en al-
leen een lichaam dat gezond is kan een even gezond lichaam voortbren-
gen. De Rozenkruisers streven ernaar het lichaam te genezen zodat het 
een gezonde geest en zuivere liefde kan herbergen. Want elke bevruch-
ting onder deze omstandigheden is een stap in de richting van de dag van 
de Heer, waar iedereen zo vurig naar verlangt. Dit is de reden voor de ge-
nezingsactiviteit en de betekenis van ons motto: een helder verstand, een 
liefdevol hart, een gezond lichaam.  
   In verschillende10 werken staat geschreven dat de leden van de Orde een 
gelofte hebben afgelegd om mensen gratis te genezen. Deze verklaring is 
niet helemaal juist. De lekenbroeders beloofden om iedereen zo goed mo-
gelijk en gratis hulp te verlenen. Deze gelofte houdt natuurlijk ook genezen 
in. Zoals bij mannen als Paracelsus die op dit gebied kundig waren. Hij had 
buitengewoon veel succes door het combineren van natuurlijke genees-
middelen, toegepast onder een gunstig gesternte en geestelijke raadgevin-
gen. Anderen waren niet geschikt om genezer te zijn maar werkten op een 
ander gebied. Maar op één punt leken zij op elkaar; zij rekenden nooit iets 
voor hun diensten en werkte in het verborgene zonder trompetgeschal en 
tromgeroffel. 
   Christus gaf aan zijn boodschappers twee bevelen: verkondig het evan-
gelie (van het komende tijdperk) en genees de zieken. Het ene is even bin-
dend als het andere. En volgens voorgaande redenen, even nodig. Om aan 
het tweede gebod te voldoen hebben de Oudere Broeders een genezings-
systeem ontwikkeld, dat het beste uit de diverse hedendaagse scholen com- 
bineert met een methode van diagnostiek en behandeling die even doel-
treffend als eenvoudig is. Op die manier is een grote stap voorwaarts ge-
daan om de kunst van het genezen uit de sfeer van het experimenteren te 
halen. 

 
10 Alleen in de Fama Fraternitatis R. C. van 1614 en latere uitgaven. Punt 1 van de zes pun-
ten: Niemand van hen zou een ander beroep mogen uitoefenen dan het genezen van zie-
ken, en wel kosteloos. 
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   Het is een juiste en goede reden als wij zeggen dat wij anderen willen hel-
pen om Christus wil. Hij zit nu in de aarde opgesloten, ‘kreunend en zwoe-
gend, wachtend op de dag van bevrijding.’ Rom. 8:22-23. Door het over-
treden van de wetten van het leven worden pijn en ziekte veroorzaakt. 
Daardoor wordt het stoffelijk lichaam gekristalliseerd, hebben zij een ster-
kere greep op het levenslichaam, en vertragen de dag van onze bevrijding, 
zowel als die van hem [Christus]. Door zieken te helpen gezond te wor-
den en in harmonie met de wetten van het leven te leven zodat zij ge-
zond blijven, bespoedigen wij de dag van zijn terugkeer. Dat God onze 
pogingen moge zegenen en onze handen kracht geven voor het goede 
werk. 
 
De onzichtbare helpers 
 
Onze manier van genezen is niet helemaal een geestelijke zaak. Waar dat 
mogelijk is worden stoffelijke middelen gebruikt. Er zijn zelfs momenten 
dat wij onze patiënten naar een arts sturen, opdat zij door een bepaalde 
behandeling snel verlichting van hem/haar kunnen krijgen, die wij door 
andere methoden niet zo snel kunnen geven. Ook de voeding heeft onze 
aandacht. Omdat het lichaam uit stoffelijke bestanddelen is opgebouwd, 
geven wij medicijnen door de juiste voeding te gebruiken. Maar ook door 
de Oudere Broeders wordt genezing door een groep onzichtbare helpers 
beoefend, die zij onderricht geven. 
   Deze onzichtbare helpers zijn proefleerlingen, die overdag een eerzaam 
en hulpvaardig leven leiden en zich bekwamen om ’s nachts, door middel 
van de Oudere Broeders, behulpzaam te zijn. Deze proefleerlingen wor-
den in groepen bijeengebracht naar aard en kunde. Zij worden geïnstru-
eerd door andere proefleerlingen, die arts zijn, en allen werken onder lei-
ding van de Oudere Broeders die de drijvende kracht achter dit alles zijn. 
   Het systeem waarop de onzichtbare helpers tot een groep worden in-
gedeeld gebeurt door gebruik te maken van het fluïdum van hun levens-
lichaam. Dit wordt de eerste keer verkregen als de proefleerling zijn ge-
lofte ondertekent en elke dag vernieuwt als men op het maandelijkse for-
mulier aantekening maakt. Zolang men trouw is, een rein leven leidt en 
hulpvaardig is, vormt dit een ononderbroken schakel met de Oudere 
Broeders. Iedere groep genezers bestaat meestal uit een groep van twaalf 
proefleerlingen en hun instructeur. Zij worden meestal uit dezelfde om-
geving gekozen want dan is het voor iedereen nacht. De proefleerlingen 
worden dan volgens hun ascendant of rijzend teken gegroepeerd zodat zij 
een complete cirkel vormen. 
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   Wat het systeem betreft om hen te vinden die naar het hoofdkwartier om 
hulp hebben geschreven wordt dezelfde methode gebruikt als die voor het 
vinden van de proefleerlingen. Dat wil zeggen dat zij, die om hulp vragen, 
verzocht worden hun aanvraag met pen en inkt te schrijven. Daardoor 
wordt het papier met een deel van hun levenslichaam doortrokken en dit 
wordt door de Oudere Broeders aan de brief ontrokken en gebruikt. De 
ether is een precieze graadmeter van de toestand van de aanvrager en 
vormt de sleutel voor hen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Daardoor 
krijgen zij vrije toegang tot hun lichaam. Veel patiënten schreven dat zij 
gevoeld en/of gezien hebben dat er helpers binnen of buiten hun lichaam 
bezig waren. Als de toestand van de patiënt verandert, verandert ook het 
verslag. Daarom wordt de patiënten gevraagd elke week een paar woor-
den met pen en inkt te schrijven en dit naar het hoofdkwartier te sturen 
waardoor de Oudere Broeders steeds van hun toestand op de hoogte zijn 
en weten wat te doen. Dit werk houdt nooit op en gaat ononderbroken 
door omdat het op een deel van de aarde altijd nacht is en er dan aan de pa-
tiënten gewerkt wordt. 
   Anatomisch gezien, behoort de mens tot de zoogdieren van wie de 
bloedlichaampjes geen kern bezitten. De kernen die in het bloed van de 
lagere diersoorten voorkomen, zijn het geschikte terrein voor de groeps-
geesten. De hogere zoogdieren zijn zo ver vooruit op weg naar individuali-
sering, dat hun bloed vrij is van die invloed. In de foetus, waar de moeder 
de eerste paar weken als groepsgeest optreedt, voorziet zij het bloed van 
kernen. Maar zodra het ego zijn werk begint is zijn eerste handeling het af-
breken van deze bloedcellen met een kern. Op het moment van het eer-
ste teken van leven bestaat er niet één zo’n bloedlichaampje meer. Het ego 
is meester van zijn lichaam, een erfenis die niemand hem kan afnemen. 
Dat tóch te doen is zwarte magie, of die persoon dat weet of niet. Hoe-
wel het motief van goeddoen natuurlijk verzachtend werkt, blijft het toch 
een feit dan men zich op gevaarlijk terrein begeeft als men probeert zich 
met het bloed van iemand anders te bemoeien die dat niet wil en niet om 
zo’n behandeling heeft gevraagd. 
   Op deze regel bestaat maar één uitzondering. Tot de pubertijd vormen 
kinderen een deel van hun ouders omdat er in de borstklier of thymus-
klier een essentie van het ouderlijke bloed ligt opgeslagen, wat het kind 
gebruikt om tijdens de kinderjaren zijn eigen voorraad aan te maken, als 
het begeertelichaam nog in wording is. Naarmate de tijd verstrijkt wordt 
de oudervoorraad in de borstklier kleiner en krijgt het kind steeds meer 
besef van zijn eigen individualiteit. Tegen de tijd dat de borstklier ver-
dwenen is, is het begeertelichaam voldoende volgroeid om deel te nemen 
aan de alchemie van het omvormen van het saturnale geraamte in een 
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jupitervoertuig, dat op deze manier de essentie van het stoffelijk lichaam 
van dat moment zal belichamen. Inmenging met het bloed brengt dit pro-
ces tot staan. Daarom kan een ander die voor het kind zorgt, tot de puber-
tijd de ether geven die de onzichtbare helper tot het lichaam toegang geeft.         
   Het meeste nadeel dat onze geneesmethode ondervindt komt door nala- 
tigheid van de patiënt. Onze voorwaarden zijn erg eenvoudig. Er wordt al-
leen maar gevraagd om eenmaal per week met pen en inkt te schrijven 
om het etherisch fluïdum te verstrekken dat tijdens het schrijven uit de 
hand vloeit, die de onzichtbare helpers de toegang verschaft tot het li-
chaam van de patiënt. Hoe eenvoudig deze regel ook is, schrijven sommige 
patiënten gewoon niet. Hier volgt een geval van iemand die jarenlang een 
verschuiving van de ruggenwervels had en door onze methode genezen 
werd, hoewel orthopedisten, chiropractors en anderen er niet in slaagden 
de wervels weer op hun plaats te brengen. Daarom leed de arme man con-
stant pijn en lag de meeste tijd ziek in bed, niet in staat om te werken. De 
behandeling door de onzichtbare helpers bracht de wervels weer op hun 
plaats. De man ging weer aan het werk en alles leek prachtig. Maar door 
zijn opgetogenheid dat hij helemaal vrij van pijn was negeerde hij de op-
dracht om te blijven schrijven, waardoor de onzichtbare helpers geen kans 
kregen om zijn wervels zo lang op hun plaats te houden totdat zij daar 
voorgoed zouden blijven. 
   Hier volgt de brief die aantoont dat wij gelijk hadden door hem te vragen 
om te blijven schrijven en hij ongelijk had door dit na te laten. Hij schrijft: 
‘Enige tijd geleden schreef ik dat ik genezen was en zou stoppen met mijn 
wekelijkse briefjes. Maar nu zie ik in dat ik een grote fout heb gemaakt. 
Sinds die tijd doet mijn rug weer bijna voortdurend pijn en krijg ik weer 
een ronde rug, hoewel de wervels op hun plaats staan. Het lijkt me teveel 
gevraagd of u nog een tweede maal wilt helpen. Ik besefte niet welke in-
vloed de onzichtbare helpers op mijn lichaam hadden en hoe ik van hen 
afhankelijk was.’  
 
Het geestelijke panacee of wondermiddel 
 
De komst van Christus naar de aarde komt overeen met het toedienen van 
het geestelijke panacee volgens de wet ‘zo boven, zo beneden’. Elke cel in 
het menselijk lichaam heeft een afzonderlijk celleven, maar daarboven 
staat de geest die aan alle cellen leiding geeft en over hen het bevel voert 
zodat zij in harmonie handelen. Tijdens bepaalde langdurige ziekten wordt 
de geest zo door zijn lijden in beslag genomen dat hij nalaat de cellen van 
voldoende leven te voorzien. Op die manier veroorzaakt lichamelijke ziek-
te geestelijke inactiviteit. Zo kan het voorkomen dat men onmogelijk de 
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ziekte kwijt kan raken en men geen bijzondere aandrang heeft de mentale 
mist te verdrijven en de celwerkzaamheden opnieuw aan de gang te zetten. 
Dat doet het geestelijke panacee. Evenals het plotseling binnenstromende 
Christusleven op Golgota de schil van angst – veroorzaakt door de onver-
biddelijke wet die als een sluier over de aarde hing - begon te verdrijven; 
evenals het talloze menselijke wezens naar het pad van vrede en welwil-
lendheid leidde, op dezelfde manier stroomt het in het panacee bevattende 
Christusleven door het lichaam van de zieke en brengt elke cel in een tril-
ling die de opgesloten geest uit zijn apathie doet ontwaken en leven en ge-
zondheid doet terugkeren. Moge God geven dat wij spoedig in staat zijn 
deze grote weldaad aan de lijdende mensheid te geven.  
 
De werking van het panacee   
  
Een ervaring van mij [Max Heindel] zal het u doen begrijpen. In die ge-
denkwaardige nacht, waar ik over sprak11, werd mij in de Rozenkruiser-
stempel een substantie getoond waarmee de universele geest zich even ge- 
makkelijk verbindt als een grote hoeveelheid ammonia met water. In het 
midden van de Tempel waren drie sferen of bollen die boven elkaar hin-
gen, de middelste bol ongeveer halverwege de vloer en het plafond. Deze 
bol was veel groter dan de beide andere die erboven en onder hingen. 
Binnen de grote, middelste bol, in hoofdstuk 20 genoemd, was een kleine-
re, die een aantal pakjes bevatte gevuld met die substantie. Toen de Broe-
ders zich in een bepaalde opstelling hadden geplaatst en nadat de harmonie 
van bepaalde muziek de weg had voorbereid, begonnen de drie bollen 
plotseling in de drie primaire kleuren: blauw, geel en rood te gloeien. Voor 
het gezichtsvermogen van mij was duidelijk hoe tijdens het uitspreken van 
de toverformule de bol, waarin zich de genoemde pakjes bevonden, door 
een geestelijke essence die er eerder niet was, begon te gloeien. Enkele 
pakjes werden later door de Oudere Broeders met onmiddellijk succes 
gebruikt. Als bij toverslag werden de kristalliserende deeltjes, die de geeste-
lijke centra van de patiënt omhulden, ineens verdreven en de zieke werd 
wakker met een besef van lichamelijke gezondheid en welzijn. 
    
 
 
 

 
11 In de nacht van de 9e april [1910], toen de nieuwemaan in Aries stond, verscheen mijn  
   Leraar in mijn kamer en vertelde mij dat er die nacht een nieuw decennium was aange- 
   broken. Lerenigen van een ingewijde, hoofdstuk 21. 
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10. De voeding 
 
Algemene regels 
 
Als wij met het stoffelijk lichaam beginnen en de stoffelijke middelen be-
zien waarover wij beschikken en gebruik van kunnen maken om het tot 
het best mogelijke instrument voor de geest te maken, zullen wij daarna 
de geestelijke middelen bekijken en zullen hierbij de andere lichamen be-
trokken worden. 
   De eerste zichtbare staat van een menselijk embryo is een kleine, bol-
vormige, weke, geleiachtige massa die op albumine of eiwit lijkt. In dit we-
ke bolletje verschijnen talrijke deeltjes van vastere substantie. Die nemen 
langzamerhand in omvang en dichtheid toe, totdat zij met elkaar in aanra-
king komen. De verschillende raakpunten worden langzamerhand in ver-
bindingen of gewrichten veranderd en zo vormt zich geleidelijk een duide-
lijk geraamte van vaste stof, een skelet. 
   Tijdens de vorming van dit geraamte groeit de omgevende weke stof 
aan en verandert van vorm, tot het zich ten slotte tot een structuur ont-
wikkelt die wij foetus noemen. Die wordt groter, steviger en volmaakter 
tot aan het tijdstip van geboorte, waarna de kinderjaren beginnen. 
   Dit verstevigingsproces, dat vanaf de eerst zichtbare bestaanstoestand 
begon, gaat steeds voort. Het wezen maakt de verschillende stadia van 
jeugd, volwassen mannelijke of vrouwelijke leeftijd door en komt ten slotte 
aan de verandering die men dood noemt. 
   Elk stadium kenmerkt zich door een toenemende mate van hardheid en vast-
heid. Er is een geleidelijke toeneming in dichtheid en stevigheid van de 
beenderen, pezen, het kraakbeen, de gewrichten, weefsels, vliezen, om-
hulsels en zelfs van de weefsels van de maag, lever, longen en andere or-
ganen. De gewrichten worden stijf en droog. Ze beginnen bij het bewegen 
te kraken omdat het gewrichtsvocht dat de gewrichten oliet en zacht maakt 
afneemt en te dik en te stroperig wordt. 
   Het hart, de hersenen en het hele spierstelsel, het ruggenmerg, de ze-
nuwen, de ogen enzovoort, delen in hetzelfde verhardingsproces en wor-
den steeds stijver. De miljoenen haarvaten die als de takken van een boom, 
over het hele lichaam vertakt en verspreid zijn, raken langzamerhand ver-
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stopt en veranderen in dichte kanaaltjes, die niet langer voor het bloed toe-
gankelijk zijn. 
   De grotere bloedvaten, zowel slagaderen als aderen, verharden, verlie-
zen hun elasticiteit, worden nauwer en daardoor ongeschikt om de ver-
eiste hoeveelheid bloed door te laten. De lichaamsvochten worden dik-
ker en worden ongeschikt, omdat ze vol zitten met bezinksel. De huid 
verschrompelt, wordt rimpelig en droog. Het haar valt uit en het gebit 
gaat rotten en valt eveneens uit. De motorische zenuwen beginnen te ver-
drogen en de lichaamsbewegingen worden onzeker en traag. De zintui-
gen gaan achteruit, de bloedsomloop wordt trager waardoor het bloed 
langzamer gaat stromen en stolsels in de bloedvaten ontstaan. Steeds meer 
verliest het lichaam zijn vroegere vitaliteit. Van eens een soepel, gezond, 
vlug, lenig, actief en gevoelig lichaam, wordt het nu stijf, langzaam en on-
gevoelig. Ten slotte sterft het van ouderdom. 
   Nu rijst de vraag: Wat is de oorzaak van deze geleidelijke verharding van 
het lichaam met de onvermijdelijke gevolgen van stijfheid, verval en dood? 
   Vanuit zuiver stoffelijk standpunt beschouwd schijnen de scheikundigen 
het er unaniem over eens te zijn dat het in hoofdzaak te wijten is aan een 
vermeerdering van fosfaat (kalkzouten), kalkcarbonaat (gewoon krijt) en 
kalksulfaat, (pleisterkalk), een beetje magnesium en een onbeduidende 
hoeveelheid andere aardse stoffen. 
   Het enige verschil tussen een lichaam dat oud is en één dat jong is, is de 
grotere dichtheid, taaiheid en stijfheid die veroorzaakt wordt door de gro-
tere hoeveelheid kalkhoudende, aardse bestanddelen die in de samenstel-
ling van de oudere lichamen voorkomen. De beenderen van een kind be-
staan voor driekwart uit gelatine tegen één kwart aardse stof. In de ouder-
dom is die verhouding precies omgekeerd. Wat is de oorzaak van deze 
tot de dood leidende opeenhoping van vaste stof? 
   Het lijkt vanzelfsprekend te zijn dat het hele lichaam door het bloed ge-
voed wordt en dat alles wat het lichaam bevat, van welke aard dan ook, 
eerst in het bloed geweest is. Analyse toont aan dat het bloed aardse be-
standdelen van dezelfde soort bevat als de verhardende factoren. En let 
wel: dat het slagaderlijke bloed meer aardse stof bevat dan het aderlijke bloed. 
   Dit is erg belangrijk. Het toont aan, dat het bloed bij elke rondgang aard-
se bestanddelen afzet. Dat is dus de schuldige die het stelsel verstopt. De 
voorraad aardse stof moet echter telkens aangevuld worden, anders kon 
dit niet steeds zo doorgaan. Waar haalt het bloed dan telkens zijn dodelijke 
vracht vandaan? Er kan maar één antwoord op die vraag zijn: uit het eten 
en drinken; er is absoluut geen andere bron. 
   Het voedsel en het drinken waarmee het lichaam onderhouden wordt, 
moet eveneens de voornaamste bron van de kalkhoudende, aardse stof 
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zijn, die door het bloed over het hele lichaam verspreid wordt, dat verval 
en uiteindelijk de dood veroorzaakt. Om in leven te blijven moeten wij 
eten en drinken. Maar omdat er veel soorten eten en drinken zijn, moe-
ten wij in het licht van bovenstaande feiten proberen vast te stellen, welke 
voedingsmiddelen de kleinste hoeveelheid slechte stoffen bevatten. Als wij 
dergelijk voedsel kunnen vinden, dan kunnen wij ons leven verlengen. 
Vanuit occult standpunt bezien is het wenselijk zo lang mogelijk in elk 
stoffelijk lichaam te leven, vooral als de eerste stappen in de richting van 
het pad gedaan zijn. Er zijn zoveel jaren nodig om het lichaam door de 
kinderjaren en pubertijd heen op te voeden en bewoonbaar te maken, zo-
dat de geest het ten slotte enigszins beheerst, dat hoe langer wij een li-
chaam dat ontvankelijk is geworden voor de stem van de geest behou-
den, hoe beter. Daarom is het van het van groot belang dat de leerling 
dat soort voedsel eet en drinkt, dat zo weinig mogelijk verhardende be-
standdelen afzet en tegelijkertijd de werking van de uitscheidingsorganen 
niet belemmert. 
   De huid en de urinewegen redden de mens van een vroegtijdige dood. 
Waren die er niet om het grootste gedeelte van de verhardende bestandde-
len in onze voeding te verwijderen, dan zou niemand ouder dan tien jaar 
worden. 
   Er wordt geschat dat gewoon, ongedistilleerd bronwater zoveel carbo-
naat [koolzuurzout] en andere kalkhoudende bestanddelen bevat, dat de 
gewone hoeveelheid die door één mens per dag in de vorm van thee, 
koffie, soep, enzovoort gebruikt wordt, in veertig jaar een blok stevig 
krijt of marmer ter hoogte van een grote man vormt. Ook is het tekenend, 
dat hoewel kalkfosfaat altijd in de urine van volwassenen gevonden wordt, 
het bij kinderen niet in de urine voorkomt, omdat het voor de snelle bot-
vorming nodig is dat deze kalk wordt vastgehouden. 
   Tijdens de zwangerschap is er heel weinig aardse stof in de urine van de 
moeder, omdat die voor het opbouwen van de foetus gebruikt wordt. In 
normale omstandigheden echter komt er veel aardse stof in de urine van 
volwassenen voor, en daaraan hebben wij te danken dat het stoffelijk leven 
zelfs zijn tegenwoordige lengte bereikt.   
   Ongedistilleerd water voor inwendig gebruik is de grootste vijand van de 
mens; bij uitwendig gebruik echter wordt het zijn beste vriend. Het houdt 
de poriën open, bevordert de bloedsomloop en belet de stremming die de 
hoofdoorzaak is van het afzetten van het verhardende, tot de dood leiden-
de kalkfosfaat. 
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   Harvey12, de ontdekker van de bloedsomloop, zei dat gezondheid op een 
onbelemmerde bloedsomloop wijst, terwijl ziekte het gevolg is van een 
slechte bloedcirculatie. 
   Voor het bewaren van de gezondheid van het lichaam is het bad een 
goed hulpmiddel en moet door de aspirant naar het hogere leven niet ge-
meden worden. Zweet, merkbaar of niet, is het beste middel om afvalstof-
fen uit het lichaam te verwijderen. 
   Zolang er toevoer van brandstof is en het vuur vrij van as gehouden 
wordt, zal het branden. Bij het afvoeren van de afvalstoffen uit het lichaam 
spelen de nieren een belangrijke rol. Maar ondanks de grote hoeveelheid 
aardse stof die door de urine verwijderd wordt, blijft er vaak nog genoeg 
over voor het vormen van gruis en stenen in de blaas, waarvan ondrage-
lijke pijn en soms de dood, het gevolg is. 
   U moet niet denken dat water minder kalk bevat als het gekookt is. De 
kalk die zich op de bodem van de waterketel afzet, is daar door het ver-
dampte water dat als stoom uit de ketel ontsnapte, achtergelaten. Als de 
stoom condenseert krijgen wij gedistilleerd water, dat een belangrijke fac-
tor is om het lichaam jong te houden. 
   In gedistilleerd water bevindt zich absoluut geen aardse stof, evenmin 
als in regenwater, sneeuw of hagel, behalve wat door aanraking met de 
daken daarin achterblijft. Koffie, thee of soep echter, bereid met gewoon 
water, hoe lang ook gekookt, zijn niet van aardse bestanddelen gezuiverd; 
integendeel, hoe langer het kookt, hoe meer erin komen. Zij die aan ziek-
ten van de urinewegen lijden zouden nooit iets anders dan gedistilleerd wa-
ter moeten drinken. 
   Van het vaste voedsel dat wij in ons lichaam opnemen, kan in het alge-
meen worden gezegd dat verse groenten en rijpe vruchten de grootste 
hoeveelheid voedende bestanddelen bevatten en de minste aardse stoffen.  
   Het juiste voedsel op de juiste tijd en onder de juiste omstandigheden 
gegeven zal niet alleen genezen, maar ziek zijn voorkomen.    
   Algemeen wordt verondersteld dat suiker of een suikerhoudende stof 
schadelijk is voor de gezondheid, vooral voor het gebit, zodat tandbederf 
en de daaruit voortvloeiende pijn het gevolg is. Dit is alleen maar onder 
bepaalde omstandigheden waar. In bepaalde ziektegevallen is het nadelig, 
zoals wanneer men last heeft van de gal en een slechte spijsvertering of 
wanneer men suiker lang in de mond houdt in de vorm van klontjes. 
Maar als men er, bij goede gezondheid, een matig gebruik van maakt en 
de hoeveelheid langzaam opvoert zodat de maag er steeds meer aan went, 

 
12 William Harvey, 1578-1657, Groot Brittannië. Anatoom die in 1628 de bloedsomloop 

ontdekte. 
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blijkt suiker erg voedzaam te zijn. Tijdens de suikerrietoogst verbeterde de 
gezondheid van de negers aanmerkelijk, ondanks hun zware arbeid. Dit 
wordt enkel aan hun liefde voor het zoete rietsap toegeschreven. Hetzelf-
de kan gezegd worden van paarden, koeien en andere dieren in die streken 
die waarmee zij gevoed worden allemaal dol zijn op de overgeschoten 
stroop. In de oogsttijd worden zij dik en hun huid wordt zacht en glan-
zend. Als men paarden een paar weken lang met gekookte wortelen voedt 
krijgen zij, door het suikerhoudende sap in die plant, een zijdeachtige 
vacht. Suiker is een voedzaam en nuttig product, dat geen asbestanddelen 
bevat. 
   Fruit is ideaal voedsel. Vruchten worden dan ook door bomen voortge-
bracht om mensen en dieren er toe te bewegen ervan te eten, zodat hun 
zaden verspreid worden, evenals bloemen met een dergelijke bedoeling 
bijen lokken. 
   Verse vruchten bevatten zuiver water, dat in staat is om ons lichaam op 
een verbazingwekkende manier te doordringen. Vooral druivensap is een 
uitstekend oplosmiddel. Het verdunt het bloed en verhoogt de werking 
ervan, terwijl het verdroogde en verstopte haarvaten, als het proces nog 
niet al te ver gevorderd is, weer open maakt. Na een kuur van ongegist 
druivensap worden mensen met ingevallen ogen, gerimpelde huid en een 
ongezond lichaam gevulder, blozend en levenslustig. De verhoogde door-
dringbaarheid maakt dat de geest zich vrijer en met hernieuwde kracht kan 
uiten. 
   Als wij het lichaam vanuit een zuiver stoffelijk standpunt bezien, zou-
den wij het een chemische fabriek kunnen noemen, waarvan het voedsel 
de brandstof is. Hoe meer er van het lichaam gevergd wordt, des te meer 
brandstof er nodig is. Het is dwaas om een gewoon voedingspatroon, dat 
jaren lang voldeed, te veranderen en een nieuwe manier van voeden te 
gaan volgen, zonder er behoorlijk over na te denken welke van de twee het 
beste aan het doel beantwoordt. Om zonder meer vlees uit de gewone 
voeding van vleeseters te schrappen, zal ongetwijfeld de gezondheid van 
veel mensen schaden. De enige veilige manier is om eerst de zaak te be-
studeren. Er kunnen geen vaste regels worden gegeven, omdat voeding erg 
persoonlijk is. Het enige dat men kan doen is een tabel van voedingswaar-
den samenstellen en de algemene invloed van elk scheikundig element no-
teren en het verder aan de persoon zelf overlaten een eigen keus te bepa-
len. 
   Evenmin dienen wij de gezondheidstoestand van iemand naar zijn uiter-
lijk te beoordelen. Meestal gaat men af op enkele algemene kenmerken 
waaraan een gezond mens moet voldoen om er gezond uit te zien, maar 
voor een dergelijk oordeel is geen enkele grond. Blozende wangen kunnen 
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bij de één een teken van gezondheid zijn en bij de ander een symptoom 
van ziekte. Er bestaat geen enkele vaste regel waaraan men gezondheid kan 
herkennen, behalve een behaaglijk gevoel en een gevoel van welzijn waar 
dat de persoon zelf, ondanks alle uiterlijke schijn, heeft.  
   Eiwitten of proteïnen zijn de eigenlijke bouwers van vlees, maar bevat 
ook enkele mineralen. Koolhydraten, als suikers, glucose en zetmeel, zijn 
de voornaamste energieleveranciers. Vetten produceren warmte en zijn de 
voorraadschuur van reservekracht. As is van minerale aard en verstopt het 
lichaam. Wij hoeven niet bang te zijn dat wij er niet genoeg van binnen-
krijgen om onze botten op te bouwen; integendeel. Wij kunnen niet voor-
zichtig genoeg zijn om er zo weinig mogelijk van binnen te krijgen. 
   Calorie of joule is de voedingswaarde van levensmiddelen. [1 calorie is 
ongeveer 4,18 joule]. De tabel wijst het aantal aan dat in elk voedingsmiddel 
voorkomt. Ongepelde noten hebben een groot percentage afval, de dop-
pen, maar de kern bevat een groot aantal calorieën. Om dus de grootste 
hoeveelheid voedingswaarde uit ons voedsel te halen, moeten wij dus let-
ten op het aantaal calorieën of joules dat het bevat, want daaruit putten 
wij de nodige energie voor ons dagelijks werk. Het aantal calorieën dat no-
dig is om ons lichaam onder verschillende omstandigheden te onderhou-
den is weergegeven in de volgende calorietabel: 
 
Mannen:    weinig lichamelijk actief ……….………  2000-2600   
                  matig lichamelijk actief ……….……….  2200-2800 
                  zware lichamelijke activiteit …………… 2400-3000 
Vrouwen:   zittende levensstijl …………..………….1600-2000 
                  matig lichamelijk actief ……..…………..1800-2200 
                  actieve levensstijl …… …………………2000-2400    
 
Uit de tabel blijkt dat chocolade het voedzaamste product is dat wij heb-
ben, maar ook dat cacaopoeder het gevaarlijkste voedingsmiddel is om-
dat het drie- tot tienmaal zoveel as of mineralen bevat als de meeste an-
dere producten. Het is voedzaam voedsel, maar ook erg schadelijk, want 
het verstopt het lichaam sneller dan welk ander voedingsmiddel ook. 
   Het zal in het begin natuurlijk wat studie vereisen voordat men voor 
zichzelf de juiste voeding heeft vastgesteld. Maar die moeite wordt be-
loond door gezondheid en een lang leven en biedt de zekerheid van een 
goed functionerend lichaam, waardoor het studie en zich wijden aan gees-
telijke dingen mogelijk maakt. Na enige tijd is men zo met dit onderwerp 
vertrouwd, dat men er geen speciale aandacht aan hoeft te besteden. 
   Hoewel de voedingsmiddelentabel de verhoudingen weergeeft van de 
scheikundige bestanddelen die elk product bevat, dient men te bedenken 
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dat niet alles voor gebruik in ons lichaam geschikt is, omdat een bepaald 
gedeelte ervan niet wordt opgenomen. Van groenten verteren wij maar 
85% van de proteïnen (eiwitten), 90% van het vet, en 95% van de koolhydra-
ten of suikers. Van vruchten assimileren wij ongeveer 85% van de eiwitten, 
90% vet, en 90% suikers. 
   De hersenen zijn het coördinerende stelsel waardoor de lichaamsbewe-
gingen geregeld worden en onze ideeën worden uitgedrukt. Het is uit de-
zelfde bestanddelen opgebouwd als alle andere delen in ons lichaam, maar 
bevat bovendien fosfor, een stof die specifiek is voor de hersenen. De 
logische gevolgtrekking is dat fosfor het bijzondere element is waardoor 
het ego in staat is gedachten uit te drukken en het grofstoffelijk lichaam 
te beïnvloeden. Ook blijkt dat de hoeveelheid fosfor gelijke tred houdt met 
de staat en hoogte van de intelligentie van iemand. Idioten hebben heel 
weinig fosfor in hun hersenen, scherpe denkers veel. In het dierenrijk is 
de graad van bewustzijn en intelligentie evenredig aan de hoeveelheid fos-
for in hun hersenen. Het is daarom belangrijk dat de kandidaat die zijn li-
chaam voor verstandelijk en geestelijk werk wil gebruiken zijn hersenen 
van fosfor voorziet. De meeste groenten en vruchten bevatten een bepaal-
de hoeveelheid fosfor, maar het is merkwaardig dat het loof, dat meestal 
weggegooid wordt, de grootste hoeveelheid hiervan bevat. Er zit veel 
fosfor in druiven, uien, salie, bonen, kruidnagelen, ananas, in de bladeren 
en stengels van veel groenten en in het vocht uit suikerriet, maar niet in 
geraffineerde suiker. 
   In onderstaande tabel ziet men de verhouding fosforzuur in enkele pro-
ducten: 
          100.000 delen, droog, bevatten aan fosforzuur       
          gerst …………………………………………… 210    delen 
          bonen ………………………………………….. 292       ”  
          bieten ………………………………………….. 167       ” 
          bieten, bladeren van …………………………… 690       ” 
          boekweit ………………………………………. 170        ” 
          wortelen ……………………………………….. 395        ” 
          wortelloof ……………………………………… 963       ” 
          lijnzaad ………………………………………...  880       ” 
          lijnzaadstengels ………………………………… 118      ” 
          pastinaak ……………………………………….. 111      ” 
          pastinaak, de bladeren ………………………….1784      ” 
          erwten …………………………………………  190       ” 
 
De essentie van het voorgaande kan als volgt worden samengevat: 
1. Het lichaam is tijdens het hele leven onderhevig aan een verhardings-  
    proces. 
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2. Tijdens dit proces worden door het bloed minerale bestanddelen, voor- 
    al kalkfosfaat en kalkcarbonaat afgezet, waardoor de verschillende de- 
    len stijf en hard worden of verkalken. 
3. Deze verkalking doet de elasticiteit van de bloedvaten, spieren en be- 
    wegende lichaamsdelen, teniet. Zij maakt het bloed stroperig en ver- 
    stopt de haarvaten, zodat de circulatie vermindert, waarvan het einde  
    de dood is. 
4. Dit verhardingsproces kan worden vertraagd en men kan het leven ver- 
    lengen door voedsel dat veel mineralen bevat te mijden en voor in- 
    wendig gebruik gedistilleerd water te gebruiken en door regelmatig  
    douchen de uitscheiding via de huid te bevorderen. 
 
Het voorgaande is de reden waarom sommige godsdiensten regelmatige 
wassingen als een godsdienstige oefening voorschreven. Zij bevorderen 
immers de gezondheid en reinigen het stoffelijk lichaam. Zo werd even-
eens vasten voorgeschreven. Dit geeft de maag rust en stelt het lichaam in 
staat zich te ontslakken. Als dit niet te vaak wordt herhaald en te lang wordt 
volgehouden bevordert het de gezondheid. Men kan echter vaak meer be-
reiken door het lichaam van het juiste voedsel te voorzien, omdat dit het 
beste medicijn is. 
   Een arts overtuigt zich als eerste ervan of de uitscheiding normaal is, 
omdat dit het belangrijkste natuurlijke middel is om zich van alle in het 
voedsel voorkomende giften te zuiveren. 
   Kortom: kies het voedsel dat het lichtst te verteren is. Want hoe gemak-
kelijker de energie uit het voedsel wordt opgenomen, des te langer heeft 
het lichaam de tijd om zich te herstellen voordat het nodig is de voorraad 
weer aan te vullen. Drink melk nooit zoals een glas water wordt gedron-
ken. Op die manier vormt het in de maag een grote kaasbal die ontoegan-
kelijk is voor de inwerking van maagsappen. Melk dient men met kleine 
slokjes te drinken, zoals thee of koffie. De melk vormt dan veel kleine bol-
letjes in de maag die gemakkelijk geassimileerd kunnen worden. Als melk 
op de juiste manier gebruikt wordt, is het een van de beste voedingsmidde-
len. Citrusvruchten werken sterk ontsmettend, en granen, vooral rijst, zijn 
krachtige tegengiften. 
   Nadat bezien is wat voor het stoffelijk lichaam nodig is, zullen wij nu het 
onderwerp occult bezien en nemen daarbij de uitwerking op de twee on-
zichtbare lichamen, die het grofstoffelijk lichaam doordringen, onder de 
loep. 
   Zoals al werd aangetoond ligt de voornaamste zetel van het begeerteli-
chaam in de spieren en het cerebrospinale zenuwstelsel. De kracht die een 
mens heeft wanneer hij door grote opwinding of in een vlaag van woede 
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handelt, is hiervan een voorbeeld. Op zo’n moment is het hele spierstel-
sel gespannen want niets is zo afmattend als een driftaanval. Het maakt 
het lichaam soms weken lang lamgeslagen. Hieruit blijkt dat het nodig is 
om het begeertelichaam te verbeteren door het humeur te beheersen en 
zo het stoffelijk lichaam het lijden te besparen dat uit de onbedwingbare ui-
tingen van het begeertelichaam voortvloeit. 
   Beschouwt men de zaak vanuit occult standpunt, dan is al het bewustzijn  
in de stoffelijke wereld het resultaat van de voortdurende strijd tussen het 
begeertelichaam en het levenslichaam. 
   Het levenslichaam vertoont de neiging zacht te maken en op te bouwen. 
Zijn voornaamste uitdrukking is het bloed, de klieren en het sympathisch 
zenuwstelsel, terwijl het bovendien toegang gekregen heeft tot de zetel 
van het begeertelichaam - het spierstelsel en het cerebrospinale zenuwstel-
sel - toen het hart zich tot een willekeurige spier begon te ontwikkelen.  
   De gelijkmatige en opgewekte mens zal met dezelfde hoeveelheid en 
soort voedsel langer leven, een betere gezondheid genieten, en meer uit-
voeren dan de mens die tobt of spoedig uit zijn humeur raakt. Als een 
deskundige de lichamen van deze beide mensen zou ontleden, zou hij in 
het lichaam van de vriendelijk aangelegde mens veel minder aardse stof 
vinden dan in dat van de zwartgallige. 
   Deze verwoesting gaat steeds door, en het is onmogelijk alle vernielers 
buiten te houden en dat is ook niet de bedoeling. Als het levenslichaam 
ongestoord zijn gang zou kunnen gaan, dan zou het steeds maar bouwen 
en al zijn kracht voor dat doel gebruiken. Er zouden geen bewustzijn en 
gedachten zijn. Doordat het begeertelichaam de geestelijke delen in be-
dwang houdt en verhardt, ontwikkelt het bewustzijn zich. 
   In het verre verleden scheidden wij alle vaste bestanddelen uit, zoals de 
weekdieren nu doen, waardoor het lichaam zacht, buigzaam en zonder 
botten bleef. Maar in die tijd hadden wij alleen maar het doffe, vage be-
wustzijn dat de weekdieren nu hebben. Voordat wij vorderingen konden 
maken, moesten wij de vaste bestanddelen kunnen vasthouden. Men zal 
zien dat het bewustzijnsniveau van elke soort evenredig is met de ontwik-
keling van het benige, inwendige skelet. Het ego moet de stevige beenderen 
met het halfvloeibare rode merg bezitten om de rode bloedlichaampjes te 
kunnen vormen die nodig zijn om zich te kunnen uidrukken. Dit is de 
hoogste ontwikkeling van het grofstoffelijk lichaam. 
 
Reden voor een vegetarische leefwijze 
 
De meeste mensen denken dat een maaltijd zonder vlees niet volwaardig 
is, want sinds onheuglijke tijden heeft men het als vanzelfsprekend be-



 71 

schouwd dat vlees het meest versterkende voedsel is dat er bestaat. Bij de 
een of meer vleesgerechten op het menu worden alle andere voedingsmid-
delen slechts als bijkomstig beschouwd. Niets is minder waar. De weten-
schap heeft proefondervindelijk bewezen dat plantaardig voedsel een gro-
ter uithoudingsvermogen geeft. Als men de zaak vanuit occult standpunt 
bekijkt ligt de reden hiervoor voor de hand. 
   De wet van assimilatie luidt: ‘Geen voedselbestanddeel kan door de daar-  
bij betrokken krachten in het lichaam worden ingebouwd voordat zij door 
de inwonende geest zijn overwonnen,’ omdat deze de absolute onbetwis-
te heerser van het lichaam moet zijn die de levens van de cellen als een au-
tocraat regeert, omdat zij anders hun eigen gang zouden gaan, zoals bij 
ontbinding van het lichaam, als de geest dit heeft verlaten. 
   Het spreekt vanzelf dat hoe vager het celbewustzijn is, des te gemakke-
lijker het is te overmeesteren, en des te langer het onderworpen kan blij-
ven. De verschillende rijken bezitten verschillende lichamen en als gevolg 
daarvan ook een verschillend bewustzijn. Het mineraal heeft alleen maar 
een grofstoffelijk lichaam en een bewustzijn dat overeenkomt met de diepe 
trancetoestand. Voedsel, direct uit het mineralenrijk afkomstig, zou daar-
om het gemakkelijkst overmeesterd kunnen worden en zouden wij het 
langst bij ons kunnen houden waardoor het niet nodig zou zijn zo vaak te 
eten. Maar helaas trilt het menselijk organisme zó snel, dat het niet bij 
machte is het trage mineraal rechtstreeks te assimileren. Zout en dergelij-
ke stoffen worden, zonder dat er iets van opgenomen is, meteen uit het 
lichaam verwijderd. De lucht bevat stikstof die wij nodig hebben om slij-
tage te herstellen. Wij ademen het in, maar wij zijn niet in staat om dit of 
een ander mineraal te assimileren, voordat het in het laboratorium van de 
natuur is omgezet en in de plant is ingebouwd. 
   Planten hebben een stoffelijk lichaam en een levenslichaam, die hen in 
staat stellen dit werk te doen. Hun bewustzijn is een diepe, droomloze 
slaap. Het is voor het ego dus gemakkelijk om het bewustzijn van de plant-
aardige cel te bedwingen en ze een lange tijd te onderwerpen. Vandaar de 
grote kracht die groente bezit 
   De cellen in dierlijk voedsel zijn al meer geïndividualiseerd. Omdat het 
dier een begeertelichaam heeft, dat hem een hartstochtelijke aard geeft, kan 
men gemakkelijk begrijpen dat als wij vlees eten het moeilijker is om die 
cellen met hun droomloze bewustzijn te overmeesteren. Ook zijn derge-
lijke deeltjes niet lang te bedwingen, zodat een vleeseter meer voedsel no-
dig heeft en vaker moet eten dan iemand die op vruchten of plantaardig 
voedsel leeft. 
   Als wij nog een stap verder gaan en het vlees van roofdieren zouden 
eten, zouden wij doorlopend honger hebben want in die groep hebben de 
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cellen een nog krachtiger individueel leven, en zullen daardoor hun vrij-
heid des te sneller zoeken en ook verkrijgen. Voorbeelden hiervan zijn de 
wolf, de gier en de kannibaal; hun honger is spreekwoordelijk. Aangezien 
de menselijke lever te klein is om zelfs maar de gewone vleesmaaltijd te 
verwerken, is het duidelijk dat als de kannibaal zich uitsluitend met men-
senvlees zou voeden, in plaats van zo nu en dan als lekkernij, hij eraan te 
gronde zou gaan. Want een te grote hoeveelheid koolhydraten: suiker, 
zetmeel en vet richt in het lichaam weinig schade aan, omdat zij in de 
vorm van koolzuur door de longen worden uitgeademd, of als vocht door 
de nieren of huid wordt uitgescheiden. Een overmaat aan vlees wordt wel-
iswaar verteerd, maar het laat het giftige urinezuur achter. Daaruit volgt dat 
men hoe langer hoe meer gaat inzien dat hoe minder vlees men eet, des te 
beter dit voor onze gezondheid is. 
   Het is natuurlijk dat wij het beste voedsel willen. Maar elk dierlijk lichaam 
heeft de vergiftigde ontbindingsbestanddelen in zich. Het aderlijke bloed is 
voorzien van koolzuurgas en andere schadelijke producten die via de nie-
ren of door de huid als urine of zweet worden uitgescheiden. Deze af-
schuwelijke stoffen komen ook in het vlees voor. Als wij dergelijk voedsel 
eten vullen wij ons lichaam met gif. Veel ziekten zijn te wijten aan het eten 
van vlees. Er zijn genoeg bewijzen dat het eten van vlees wreed maakt. Ik 
kan de bekende woestheid van roofdieren en de wreedheid van vleeseten-
de Amerikaanse indianen noemen. Daartegenover staat de geweldige 
kracht en de gedweeë aard van planteneters zoals de os, de olifant en het 
paard. De vegetarische en vredelievende aard van oosterlingen zijn even-
eens een bewijs van de juistheid van het argument tegen het eten van vlees, 
waar niets tegenin kan worden gebracht. 
   Als wij voor het vegetarisme kiezen ontsnappen wij aan een ernstige be-
dreiging van onze gezondheid, namelijk het bederf van vleesdeeltjes die 
tussen de tanden blijven zitten. Fruit, graansoorten en groenten ontbinden 
van nature langzaam omdat elk deeltje een grote hoeveelheid ether bevat, 
die het nog lang levend en fris houdt, terwijl de ether die het vlees door-
dringt en het levenslichaam van het dier vormde samen met de geest 
daarvan verdwenen toen het dier gedood werd. Het gevaar voor infectie 
door plantaardige voeding is erg klein, zelfs ontsmettend. Dat geldt vooral 
voor citrusvruchten zoals sinaasappelen, citroenen, grapfruit en dergelij-
ke, maar vooral van ananas die vaak met succes werd toegepast tegen dif-
terie, een kwaadaardige ontsteking van het slijmvlies van de keelholte en 
het strottenhoofd dat vooral bij kinderen voorkomt. Dus in plaats van 
het spijsverteringsorgaan te vergiftigen door ontbindende vleesdeeltjes, 
reinigen vruchten het lichaam beter dan maagsap en er is geen wreedheid 
nodig om het te verkrijgen. 
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   Er zijn twaalf zouten in het lichaam. Zij zijn van groot belang en verte-
genwoordigen de tekens van de dierenriem. Deze zouten zijn nodig om 
het lichaam op te bouwen. Het zijn geen minerale zouten, zoals men zou 
denken, maar plantaardige. Het mineraal heeft geen levenslichaam. Alleen 
door middel van het levenslichaam kan assimilatie plaatsvinden. Daarom 
moeten wij deze zouten door middel van het plantenrijk verkrijgen. 
   Artsen beweren dat zij dit doen. Maar zij zijn er zich niet van bewust dat  
het vuur, dat bij dit proces wordt gebruikt, het levenslichaam uit de plant 
drijft en vernietigt, net zo als crematie bij ons lichaam doet en de minera-
le delen overhoudt. Als wij dus de voorraad van een bepaalde zoutsoort in 
ons lichaam willen aanvullen, moeten wij het zout uit de ongekookte plant 
halen. Dit is de juiste manier waarop het bij zieken moet worden toege-
diend. 
   Wij moeten niet voorbarig de gevolgtrekking maken dat iedereen op-
houden moet om vlees te eten, en op het eten van rauwe planten moet 
overgaan. Er zijn maar weinig mensen die dit momenteel kunnen. Wij 
moeten er voor oppassen de trilling van ons lichaam niet te snel te ver-
hogen, want om ons werk te kunnen doen moeten wij een lichaam heb-
ben dat geschikt hiervoor is, wat wij steeds in gedachten dienen te houden.  
   In de schedel, aan de basis van de hersenen, is een vlam. Die brandt 
voortdurend in het verlengde merg, aan het begin van het ruggenmerg, 
en is net als de vlam op het altaar in de tabernakel, van goddelijke oor-
sprong. Dit vuur maakt een gonzend geluid, net zo als het gezoem van een 
bij. Dit is de grondtoon van het stoffelijk lichaam en wordt door het oerty-
pe aangeheven. Zij hecht en verbindt de massa cellen die ons stoffelijk li-
chaam vormen. 
   Het vuur brandt hoog of laag, helder of gedempt, afhankelijk van onze 
voeding. Alles in de natuur bevat vuur, behalve het mineralen rijk, omdat 
dit geen levenslichaam heeft en daarom geen toegangsweg heeft voor de 
levensgeest, het vuur. Dit heilige vuur vullen wij gedeeltelijk aan met de 
energie van de zon, die het levenslichaam binnentreedt door de etherische 
tegenhanger van de milt. Van daar gaat de levensenergie naar de zonne-
vlecht, waar zij gekleurd wordt, en wordt dan via het bloed opwaarts ge-
voerd. Wij voeden dat levende vuur eveneens als wij ongekookt voedsel 
eten en dit assimileren. 
   Als wij het vleeseten van de ethische kant bezien stuiten wij op de geeste-
lijke opvatting: doden om te kunnen leven. Vroeger ging de mens ruw en 
ongevoelig op jacht, net zoals de roofdieren. Nu bevredigt hij zijn jachtin-
stinct in de slagerij, waar de walgelijke tonelen van het abattoir hem niet 
met afschuw vervullen. Als iedereen zelf naar het slachthuis zou moeten 
waar alle verschrikkingen dag in dag uit werkelijkheid worden, enkel en al-
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leen om een abnormale, schadelijke gewoonte te bevredigen, die zelfs meer 
ziekte en lijden veroorzaakt dan het hunkeren naar sterke drank; als ieder-
een zelf het bloedige mes zou moeten hanteren en in het lillende vlees 
van zijn slachtoffer drijven, hoeveel vlees zou er dan nog gegeten worden? 
Heel weinig. Om ons te onttrekken aan dit walgelijke werk en het niet 
steeds zelf te hoeven doen, dwingen wij medemensen ertoe om dagelijks in 
die afgrijselijke ruimte te staan en dag in dag uit duizenden dieren te doden. 
Wij beschouwen een slachter als zo verdierlijkt dat [in Amerika] de wet 
hem verbiedt bij een moordzaak in een jury zitting te nemen, omdat hij op-
gehouden heeft nog enig respect voor het leven te hebben.   
   Ook de tot sterven gedoemde dieren verheffen hun stem tegen dit moor- 
den. Er hangt een wolk van somberheid en haat over steden waar grote 
slachthuizen zijn. De wet beschermt honden en katten tegen wreedheid. 
Wij zien allemaal met vreugde hoe de grondeekhoorns in de stadsparken 
naar ons toekomen en voedsel uit onze hand eten, maar zodra er geld valt 
te slaan uit het vlees of bont van een dier, bekommert men zich niet meer 
om zijn recht op leven en wordt de mens zijn gevaarlijkste vijand. Hij fokt 
en voedt het dier louter uit winstbejag en brengt lijden en ontbering over 
een medeschepsel enkel uit geldzucht. Wij staan diep in de schuld bij de la-
gere wezens die wij behoren op te voeden, terwijl wij nu hun moordenaars 
zijn. De goede wet die altijd misbruik tracht te herstellen, zal na verloop 
van tijd de gewoonte, gedode dieren te eten, naar de prullenmand van ver-
ouderde gebruiken verwijzen, zoals nu het kannibalisme. 
   De aard van een roofdier is om elk prooidier dat zijn pad kruist op te e- 
ten. Zijn organen zijn zodanig dat hij, om te leven, dat soort voedsel no-
dig heeft. Maar alles verkeert in een stadium van wording; alles verandert 
steeds in iets hogers. De mens was in vroegere stadia van zijn ontwikke-
ling in zeker opzicht gelijk aan de roofdieren. Maar hij moet aan God ge-
lijk worden en dus eens ophouden met te vernietigen zodat hij met schep-
pen kan beginnen. 
   In het verleden heeft het eten van vlees het menselijk vernuft van lage 
orde opgekweekt. Het heeft in het verleden zijn nut bewezen. Maar nu 
staan wij op de drempel van een nieuw tijdperk waarin in de mens onbaat-
zuchtige hulp geestelijke groei zal teweegbrengen. De ontwikkeling van 
het verstand zal ons een wijsheid brengen die ons voorstellingsvermogen 
ver te boven gaat. Maar vóór die wijsheid ons deel mag worden, moeten 
wij zo onschuldig worden als een pasgeboren kind, omdat wij anders ge-
neigd zijn haar voor zelfzuchtige en vernietigende doeleinden te gebrui-
ken dat een ongelooflijk gevaar voor onze medemensen inhoudt. Om dit 
te vermijden moeten wij vegetariër worden. 
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   Wij hebben geleerd dat er in het heelal geen ander leven is dan het le-
ven van God en dat wij: ‘In hem leven, bewegen en bestaan’ en dat zijn 
leven al wat bestaat bezielt. Dus is het gemakkelijk te begrijpen dat zodra 
wij leven nemen, wij de vorm vernietigen die God voor zijn openbaring 
heeft opgebouwd. De dieren zijn geesten die zich ontwikkelen, en heb-
ben bewustzijn. Hun verlangen naar ervaring maakt dat zij hun verschil-
lende vormen opbouwen. Door hen hun vorm te ontnemen beroven wij 
hen van het opdoen van ervaring. Wij belemmeren hun ontwikkeling in 
plaats van hen te helpen. Dit is de kannibaal vergeven, die niet beter weet 
als hij zijn medemens opeet. Wij verafschuwen kannibalisme, maar er zal 
ooit een tijd komen dat wij een dergelijke afschuw zullen voelen bij de ge-
dachte om van onze magen een kerkhof te maken voor de lijken van ver-
moorde dieren. 
   Op verscheidene plaatsen waar in de Bijbel over ‘vlees’ wordt gesproken, 
is het overduidelijk dat er geen vleesvoedsel bedoeld wordt. In het eerste 
hoofdstuk van Genesis, vers 29, waarin voor het eerst voedsel aan de mens 
wordt toegewezen, staat: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten 
en alle vruchtbomen op aarde; dat zal jullie voedsel zijn.’13 De meest ont-
wikkelde mensen uit alle tijden hebben zich van vleesvoedsel onthouden. 
Wij lezen bijvoorbeeld hoe Daniël, die een heilig en wijs man was, ver-
zocht niet gedwongen te worden om vlees te eten, maar dat men hem en 
zijn metgezellen groente zou geven. Dan. 1:8-13. Van de Israëlieten in de 
woestijn vertelt men dat zij verlangden naar vlees en dat als gevolg daarvan 
hun God woedend op hen is. 
   Er ligt een esoterische betekenis in het voeden van de menigte met vis, 
maar van zuiver stoffelijk standpunt beschouwd kunnen wij het antwoord 
als volgt samenvatten: eens zullen wij aan het eten van vis en vlees ont-
groeien, zoals wij boven de gewoonte van kannibalisme zijn uitgestegen. 
Welke vrijheden er ook in het barbaarse verleden geoorloofd waren, zij 
zullen alle in de altruïstische toekomst verdwijnen, als verfijndere gevoe-
lens ons de gruwelijkheden beter doen beseffen die met het eten van vlees 
verbonden zijn. 
  
De rol van alcohol in onze ontwikkeling 
 
Alcohol, dat buiten het lichaam is gegist, wordt vervangen door suiker, dat 
binnenin het lichaam gaat gisten. In het verleden was een stimulerend 
middel nodig om de mens uit zijn futloosheid te halen die gepaard gaat 
met het eten van vlees. De drinkgelagen in de vroegere tempels die ons nu 

 
13 In de koning Jacobus vertaling staat in plaats van voedsel: vlees. 
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met afschuw vervullen, waren toen voor de menselijke ontwikkeling van 
groot belang. Men wordt in verhouding door het gebruik van de niet be-
dwelmende, opwekkende middelen, altruïstischer en christelijker en daar-
om is de geheelonthoudersbeweging een van de krachtigste factoren die 
de terugkeer van Christus helpen te bespoedigen. 
    Het blijkt dat het ontwikkelingsproces evengoed de lagere rijken als de 
mensheid omvat. De dieren, vooral de huisdieren, staan op het punt van 
individualisering en het stopzetten van hun wedergeboorte is al begonnen. 
Als gevolg hiervan zal het na verloop van tijd onmogelijk zijn vlees te be-
machtigen. Dat zal de ondergang van ‘koning alcohol’ inleiden, want alleen 
vleeseters smachten naar alcoholhoudende dranken. 
   Ondertussen zal het leven van de planten bewuster worden. De zijtakken 
van de bomen zullen overvloediger vruchten voortbrengen dan de verti-
cale, omdat bij planten, net als bij mensen, bewustzijn het resultaat is van 
de tegengestelde werking van de begeerte- en levensstromingen. Zijtakken 
worden over de hele lengte door de begeertestromen, die rondom onze 
planeet cirkelen, bestreken, maar zij werken zeer krachtig in op de hori-
zontale wervelkolom van de dieren. De begeertestromingen wekken het 
sluimerende plantenleven in de horizontale takken tot een hogere graad 
van bewustzijn dan in de verticale takken die in de lengte doortrokken 
worden door de levensstromen vanuit het middelpunt van de aarde. Dus 
zullen op de duur ook de planten te gevoelig worden om als voedsel te die-
nen, zodat er een andere bron gezocht zal moeten worden. Nu zijn wij 
zeer bedreven in het werken met chemische en minerale stoffen; wij ma-
ken er huizen en schepen van en allerlei andere dingen die onze beschaving 
kenmerken. Buiten ons lichaam zijn wij de mineralen de baas, maar wij zijn 
niet bij machte ze rechtstreeks in ons lichaam te assimileren en voor de op-
bouw van onze organen te gebruiken. Dat kan alleen als het plantenrijk de 
kristallen in kristalloïden14 heeft omgezet. Ons werk met de mineralen in 
de stoffelijke wereld verhoogt hun trilling en effent de weg voor recht-
streeks inwendig gebruik. Door geestelijke alchemie zullen wij de tempel 
van de geest bouwen, de stof waaruit wij voortkwamen overwinnen, en 
ons bekwamen tot ware meester-bouwers, gereed om in de geestelijke we-
relden te werken. 
 
Vasten als middel tot genezing en als element bij zielengroei 
 
Wij kunnen aannemen dat er in het Westen meer mensen sterven van te-
veel dan van te weinig eten. Onder bepaalde omstandigheden is één of 

 
14 Stoffen die in opgeloste toestand door een halfdoordringbare wand kunnen treden. 
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twee dagen vasten ongetwijfeld heilzaam. Maar net zo als er lekkerbekken 
en smulpapen bestaan zijn er ook mensen die naar het andere uiterste 
doorslaan en overmatig vasten. De beste manier is met mate te eten en het 
juiste soort voedsel te gebruiken. Dan is het helemaal niet nodig om te vas-
ten. 
   Als men de voedingsleer bestudeert ziet men dat sommige voedingsmid- 
delen bij bepaalde verstoringen in het lichaam, waardevolle eigenschappen 
bevatten. Goed beschouwd is voedsel met recht een medicijn. Alle citroen- 
zuurhoudende vruchten bijvoorbeeld, zijn uitstekend antiseptisch. Zij zui-
veren en ontsmetten het spijsverteringskanaal. Zo voorkomen zij ziekten. 
Alle graansoorten, vooral rijst, zijn tegengiften. Zij doden ziektekiemen 
en bacteriën van bedorven voedsel. Als wij dus de genezende eigenschap-
pen van de verschillende voedingsmiddelen kennen, kunnen wij ons een-
voudig van het nodige voorzien en onze gewone kwalen door voedsel in 
plaats van door vasten genezen. 
   Onder de oude bedeling [Het Oude Testament; de oude regeling] moest 
men stieren en bokken offeren als boete voor begane zonden, want toen 
was men meer op aards bezit gesteld dan tegenwoordig. Als men dat om 
te offeren moest opgeven, werd dat intens gevoeld. Voor elke overtreding 
moest men op het offeraltaar offeren, waarbij God hem een harde leer-
meester scheen, wiens ongenoegen men beter niet op zijn hals kon halen. 
Maar er heeft altijd esoterisch onderricht bestaan, dat momenteel open-
lijk verbreid wordt. Deze leer staat het offeren van dieren, geld of ander 
bezit niet toe. Zij eist dat men zichzelf offert. In de oude mysteriescholen 
leerde men dit de aspiranten als zij op de inwijdingsritus werden voorbe-
reid. Aan hen werden de geheimen van het levenslichaam uitgelegd, dat 
dit uit vier ethers bestaat, en zo voort. De aspirant werd grondig ingelicht 
over de functies van de beide lagere ethers in vergelijking met de twee ho-
gere. 
   Hij wist dat de zuiver dierlijke functies van het lichaam afhingen van de 
dichtheid van de twee laagste ethers. En dat de beide hogere ethers het zie-
lenlichaam vormden, het voertuig van hulpvaardigheid. Natuurlijk streefde 
hij er door zelfverloochening naar dit schitterende kleed aan te kweken, 
door de neigingen van de lagere aard te bedwingen, zoals nu ook het ge-
val is. Deze feiten werden voor de buitenstaander geheim gehouden. Ten-
minste, dat was de bedoeling. Maar enkele beginnelingen, die overijverig 
waren om hun doel te bereiken, hielden er geen rekening mee dat alleen 
door onbaatzuchtigheid het gouden bruiloftskleed uit de twee hogere 
ethers tot stand komt. Zij meenden dat de occulte spreuk: 
 
                           Goud in de smeltkroes 
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                              vervaardigt in het vuur 
                              licht als de wind 
                              stijgt hoger en hoger 
 
alleen maar betekende, dat als uit de lagere aard het afval verwijderd was, 
het deed er niet toe hoe, en zij een gemakkelijke manier konden vinden, 
zij alleen het goud, dat uit de beide hogere ethers bestaat, zouden over-
houden: het zielenlichaam, waardoor zij onbelemmerd de geestelijke we-
relden zouden kunnen betreden. Zij meenden dat de scheikundige ether, 
die voor de assimilatie dient, van het levenslichaam kon worden geschei-
den door het stoffelijk lichaam uit te hongeren. Maar het resultaat dat door 
deze misleide mensen en hun volgelingen werd verkregen, was verre van 
wat de opleiding in de mysteriescholen bedoelde. Daar werd de kandidaat 
als eerste geleerd dat het lichaam de tempel van God is en schending of 
verminking daarvan een grote zonde is. Overmatig eten is een zonde, een 
onterende manier van doen, dat een bepaald gevolg heeft dat niet minder 
is dan wanneer men door middel van vasten zielengroei probeert te berei-
ken. Een juiste leefwijze betekent aan een lichaam die elementen te geven 
die nodig zijn om het gezond en sterk te maken, en een geschikt instrument 
voor de geest. Vasten om zielengroei te verkrijgen is daarom een schijnme-
thode en heeft precies het tegenovergestelde gevolg van wat de bedoeling 
van de kortzichtige bedenkers ervan was.  
 
De gezondheidswaarde van onverteerbaar voedsel 
 
Op het eerste gezicht lijkt het absurd te zeggen dat hoe minder verteerbaar 
ons voedsel is, hoe beter de gezondheid. Als deze bewering nader wordt 
toegelicht zal blijken dat zij juist is. Voedingsmiddelen die vaak als onver-
teerbaar worden gezien omdat wij, na het eten daarvan, ons soms onbe-
haaglijk voelen, veroorzaken eigenlijk last omdat zij te goed verteerd wor-
den, terwijl andere voedingsmiddelen, die bijna geheel onverteerbaar zijn, 
en daarom in zeker zin geen voedsel zijn, ons het gevoel van gezond zijn en 
behaaglijkheid geven.  
   Gebrek aan waardering van deze belangrijke feiten ligt vaak aan de basis 
van de moeilijkheden die mensen ondervinden als zij voor een vegetari-
sche leefwijze kiezen. In veel gevallen hadden zij een spijsverteringsstoor-
nis voordat zij ophielden vlees te eten. Zij aten daarom geen vlees meer 
omdat zij hoopten dat hun gezondheid zich zou herstellen. Zij zijn dan 
teleurgesteld al dat niet het geval is en er soms slechter aan toe zijn. Zij 
zetten hun manier van eten voort zoals zij gewend zijn. Vaak is het zo, 
dat niet het voedsel onverteerbaar is, maar dat onverteerbare ingrediën-
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ten, als vezels en cellulose ontbreken om het spijsverteringskanaal te sti-
muleren. Dat is nodig om de peristaltiek [darmbewegingen] op te wekken 
en de noodzakelijke spijsverteringssappen af te scheiden.  
   Volkorenmeel is veel gezonder, smakelijker en voedzamer dan witbrood 
dat alleen uit het zetmeel deel van de korrel bestaat. Volkorenbrood wordt 
ook gemakkelijker verteerd dan witbrood. Maar belangrijk zijn de onver-
teerbare vezels die de ingewanden stimuleren en activeren.   
 
 
Gevolgen van te vaak eten 
 
Een andere oorzaak van spijsverteringsstoornissen is de gewoonte om de  
paar uur te eten. Mensen die gewend zijn vijf of zes maaltijden per dag te 
gebruiken zeggen dat zij honger hebben en het daarom doen. Het ver-
langen naar voedsel wordt veroorzaakt door een zieke toestand van de 
maag, terwijl de opluchting komt door het gewicht van het voedsel dat 
de maag verdooft. Als een lichaam met voedsel overladen is ziet een hel-
derziende dat er uit het voedsel een zwart, giftig gas komt dat het levens-
lichaam, zolang als men zich nog gezond voelt, uit het lichaam probeert 
te verwijderen. Als de vitaliteit echter verzwakt is blijft dat vergiftigde gas 
als een brede, zwarte band om de buik hangen en vergiftigt de organische 
werkzaamheden daar zolang dat gif aanwezig is. Als men drie matige maal-
tijden per dag gebruikt heeft het lichaam de mogelijkheid het gas te ver-
wijderen. Het gebruiken van ‘tussendoortjes’ wordt door voedingsdeskun- 
digen daarentegen aangeraden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Astrologie als hulpmiddel bij genezing 
 
Het is bekend dat de zonnestralen, als zij ons ’s morgens horizontaal ra-
ken, anders beïnvloeden dan in de middag, als zij hoger staat. Als de stralen 
van de snelbewegende zon lichamelijke en geestelijke veranderingen ver-
oorzaken is het dan niet mogelijk dat de aanhoudende stralen van de lang-
zame planeten eveneens invloed hebben? Als dat zo is zijn het factoren 
die door een bekwame genezer niet over het hoofd gezien mogen worden. 
De resultaten zijn eenvoudig te verkrijgen op momenten dat de planeet-
stralen voor genezing van een bepaalde ziekte gunstig zijn, of voor de be-
handelingen met geneesmiddelen die van tevoren, onder gunstige omstan-
digheden, zijn bereid.  
   Als artsen astrologie zouden bestuderen, zouden zij met minder moeite 
in staat zijn bij hun patiënt een diagnose te stellen. Sommige artsen doen 
dit ook en weten uit ervaring dat de hemellichamen invloed op de men-
selijke constitutie uitoefenen. Heindel zegt hierover: ‘Toen ik in Portland 
was, in de staat Oregon, deelde een arts mij als zijn ervaring mee, dat wan-
neer het mogelijk was om een operatie uit te voeren bij wassende maan, 
dus tussen nieuwe- en vollemaan, de operatie niet alleen goed afliep, maar 
er zich ook geen complicaties voordeden. Anderzijds had hij ondervonden 
dat als hij door omstandigheden gedwongen was een operatie bij afne-
mende maan te verrichten er groot gevaar bestond voor complicaties en 
dat dergelijke operaties nooit zo bevredigend verliepen als die bij wassende 
maan. 
   De manier om de eigenschappen van de geest die in het lichaam van de 
patiënt woont te ontdekken is een horoscoop te maken om te zien wan-
neer de tijd gunstig is voor het toedienen van medicijnen en ook de juiste 
kruiden op de juiste tijden te geven. Paracelsus deed dit, en daarom had 
hij succes bij zijn patiënten, en maakte nooit een fout. Er zijn mensen die 
momenteel astrologie met dat doel gebruiken. Ik [Heindel] heb op die ma-
nier in veel gevallen astrologie toegepast om diagnoses te stellen. Daardoor 
was ik altijd in staat om de kritieke momenten van de patiënt te zien. Zo 



 81 

hebben veel mensen, met verschillende kwalen, verlichting kunnen krij-
gen. Eigenlijk hoort astrologie voor dit doel gebruikt te worden en niet om 
de toekomst te voorspellen of er geld mee te verdienen. Zoals alle geeste-
lijke wetenschappen zou astrologie gebruikt moeten worden in het belang 
van de mensheid, zonder geldelijke beloning. 
   Er zijn zeven planeten15 in ons zonnestelsel, elk met hun eigen 
grond-    

 
15 Er zijn 8 planeten in ons zonnestelsel: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Ura- 
    nus, Neptunus en Pluto; plus de zon en de maan. Dus 10 hemellichamen. 
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toon die van de andere verschilt. Eén of meer trillen er in harmonie met het  
zaadatoom van de geest die geboren wil worden. Hoewel de tonen van 
alle planeten nodig zijn om een organisme op te bouwen, wordt elk ver-
anderd en aangepast aan de basisinvloed van de meest harmonieuze pla-
neet, die daarom de heerser van dat leven is. In aardse zowel als in hemelse 
muziek zijn er harmonieën en wanklanken die alle het zaadatoom raken en 
helpen het oertype op te bouwen. Zo worden er trillingslijnen van kracht 
gevormd die later stoffelijke deeltjes aantrekken. Die schikken zich zoals 
zandkorrels, in geometrische figuren wanneer wij met een strijkstok langs 
een glasplaat strijken. Langs deze trillingslijnen van het oertype wordt la-
ter het stoffelijk lichaam gebouwd. Daardoor drukt het precies de harmo-
nie van de sferen uit zoals die tijdens de opbouwperiode werd gespeeld. 
Deze periode is echter veel langer dan de duur van de zwangerschap en 
wijzigt zich naar gelang de ingewikkeldheid van de vorm van het ego dat 
geboren wil worden, nodig heeft. Ook gaat dit proces van opbouw van 
het oertype met onderbreking voort. Want soms zijn er tussen de plane-
ten aspecten, die tonen voortbrengen, waarmee de trillingskrachten van 
het zaadatoom niet in overeenstemming zijn. Dan neuriet het zaadatoom 
en wacht op een andere toon die het kan gebruiken om aan dat organisme 
verder te bouwen. Wij zien hiermee dat het stoffelijk lichaam dat wij be-
wonen, langs trillingslijnen wordt gevormd, voortgebracht door het lied 
van de sferen. Daarom valt te begrijpen dat de onwelluidende tonen die 
zich als ziekte uitdrukken, in de eerste plaats worden voortgebracht door 
de geestelijke disharmonie van binnen. Als wij feitelijke kennis over de di-
recte oorzaak van de disharmonie krijgen, en die genezen, zal de lichame-
lijke ziekte snel verdwijnen. Deze inlichtingen krijgen wij uit de geboorte-
horoscoop, want daar drukt elke planeet in het huis en het teken waarin hij 
staat, harmonie of disharmonie, gezondheid of ziekte, uit. Daarom zullen 
geneesmethoden alleen helpen als zij de harmonie in de horoscoop uitge-
drukt, in aanmerking nemen. 
   Behalve de natuurwetten, die in de lagere sferen onder normale omstan-
digheden oppermachtig zijn, zijn er hogere wetten die tot de geestelijke 
sferen behoren en onder bepaalde omstandigheden voorrang krijgen bo-
ven die van de lagere sferen. Bijvoorbeeld de vergeving van zonden. Als 
men die erkent en er oprecht berouw over heeft, komt zij in plaats van de 
wet die oog om oog, en tand om tand voorschrijft. Toen Christus op aarde 
was en de zieken genas - hij, als Heer van de zon, belichaamde in zich de 
samenvoeging van de trillingen van de planeten, zoals het octaaf alle to-
nen van de toonladder omvat – kon daarom vanuit zichzelf de juiste her-
stellende planetaire invloed uitstralen die voor elk ziektegeval nodig was. 
Hij voelde de disharmonie en wist door zijn verheven ontwikkeling die 
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onmiddellijk op te heffen. Hij hoefde zich hier niet op voor te bereiden 
maar had onmiddellijk resultaat door harmonie in plaats te stellen van de 
planetaire disharmonie die de ziekte veroorzaakte waarvoor zijn hulp werd 
ingeroepen. Maar één keer nam hij zijn toevlucht tot de hogere wetten toen 
hij zei: ‘Sta op, uw zonden zijn u vergeven.’ 
   Dit is ook het geval met de gebruikelijke methode die in het genezings-
werk van de Rozenkruisers wordt toegepast. Die is gebaseerd op kennis 
van de planetaire disharmonie die ziekte veroorzaakt en de corrigerende 
invloed die de zieke zal genezen. In alle gevallen die mij tot nu toe onder 
ogen kwamen heeft zij volstaan. Er bestaat echter een effectievere metho-
de, onder een hogere wet, die in gevallen van lange duur herstel kan be-
spoedigen en onder bepaalde omstandigheden, waar de oprechte en eer-
lijke erkenning van het kwade bestaat, zelfs de gevolgen van ziekte kan 
uitwissen voordat het lot dit anders meedogenloos zou hebben bepaald. 
   Als wij met helderziende blik naar iemand kijken die ziek is - of het stof-
felijk lichaam al dan niet is verzwakt - is voor de ziener duidelijk waar-
neembaar dat de geestelijke lichamen veel ijler zijn dan wanneer iemand 
gezond is. Zij kunnen dus niet genoeg levenskracht aan het stoffelijk li-
chaam doorgeven. Als gevolg hiervan wordt het lichaam min of meer ver-
stoord. Maar hoe ook de staat van verzwakking van de rest van het lichaam 
mag zijn, er zijn bepaalde centra die tijdens de gezondheid ijl zijn, afhanke-
lijk van de graad van geestelijke ontwikkeling van die persoon, en die raken 
– afhankelijk van de ziekte - in toenemende mate verstopt. Dit geldt vooral 
voor het belangrijkste centrum tussen de wenkbrauwen. Daar zit de geest 
opgesloten, soms zo volledig, dat hij het contact met de buitenwereld en 
wat daar plaatsheeft, verliest en zo volkomen op zijn eigen toestand ge-
richt is dat alleen een totale scheiding van het stoffelijk lichaam hem kan 
bevrijden. Dit kan een proces van jaren zijn en intussen kan de planetaire 
disharmonie die de oorspronkelijke ziekte veroorzaakte voorbij zijn, maar 
de zieke is niet in staat voordeel uit de verbeterde omstandigheden te trek-
ken. In dergelijke omstandigheden is een geestelijke uitstorting van bijzon-
dere aard nodig om die geest de boodschap te geven dat zijn zonden zijn 
vergeven. Als dat begrepen wordt kan hij gevolg geven aan het bevel: 
‘Neem uw bed op en wandel’. 
   Niemand van de tegenwoordige mensheid kan ook maar enigszins het 
beeld van Christus benaderen. Daarom kan niemand in zulke extreme ge-
vallen Christus’ macht uitoefenen. Maar de behoefte om die macht te kun-
nen uitoefenen bestaat tegenwoordig evengoed als tweeduizend jaar ge-
leden. Geest doordringt alles op en in onze planeet, maar in verschillen-
de mate. Hij vertoont meer verwantschap met de ene substantie dan met 
de andere. Daar de geest een uitvloeisel van het Christusbeginsel is, is het 
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de universele geest die de wereld van de levensgeest samenstelt, die de 
kunstmatige harmonie van het lichaam herstelt. 
 
De wetten van verenigbaarheid en systematische ontvankelijkheid 
 
Er zijn twee grondregels of wetten in de astrotherapie of het genezen door 
middel van astrologie: de ene is de wet van verenigbaarheid; de ander de 
wet van systematisch ontvankelijkheid. Door kennis en toepassing van de-
ze wetten krijgen zieken hun gezondheid veel sneller terug dan anders, en 
met minder inspanning voor de genezer. Tijdens de conceptie staat de 
maan in de graad van het teken dat tijdens de geboorte rijzend is [ascen-
dant]. Dan wordt het levenslichaam in de baarmoeder geplaatst als vorm 
waarin de scheikundige elementen waaruit ons stoffelijk lichaam bestaat, 
wordt opgebouwd. Het levenslichaam maakt een geluid dat op het zoe-
men van een hommel lijkt. Tijdens ons leven trekken deze etherische ge-
luidsgolven de scheikundige elementen uit ons voedsel aan en plaatsen 
die zodanig dat er organen en weefsel uit gevormd wordt. Zolang de ethe-
rische geluidsgolven in ons levenslichaam in harmonie met de grondtoon 
van het oertype zijn, worden de scheikundige elementen waarmee wij ons 
lichaam voeden, naar behoren verwerkt en opgenomen en overheerst de 
gezondheid, of wij dik of mager zijn, kleur hebben of bleek zien, of hoe 
ons uiterlijk er ook uitziet. Maar als de geluidsgolven van die van de grond-
toon van het oertype verschillen, plaatst deze wanklank de scheikundige 
elementen uit ons voedsel niet op de juiste manier die past bij de kracht-
lijnen van het oertype. Het gevolg is dat er onvoldoende afvalstoffen wor-
den verwijderd, er ophoping van vergiften in ons lichaam ontstaat, abnor-
male weefselgroei plaatsvindt, en andere ongerechtigheden. De ziekte 
duurt voort tot de harmonie met het levenslichaam hersteld is. Zo zien wij 
dat beginnende ziekte zich in het levenslichaam uit nog voordat het stof-
felijk lichaam tekenen van ziekte vertoont. Ook herstel van het levensli-
chaam gaat aan beterschap van het stoffelijk lichaam vooraf. 
   Als een gezond mens een ongeluk krijgt, is zijn levenslichaam niet be-
schadigd. Daarom voelt men pas een paar dagen later de verwonding. Als 
men de schok van de maximale disharmonie tussen het levenslichaam en 
het oertype overleeft, zijn de kansen op herstel goed. De toonhoogte van 
de etherische trillingen in het levenslichaam wordt bepaald door het rij-
zend teken of de ascendant, en wel om de volgende redenen. Elk van de 
twaalf tekens heeft een klank die van de andere verschilt, zoals alle twaalf 
tonen in de toonladder van elkaar verschillend zijn. Sommige tonen klin-
ken samen harmonieus met een prettig gevolg; andere klinken van nature 
disharmonisch en onaangenaam. Om dezelfde reden stemt de ascendant 



 85 

sommige mensen prettig en stelt hen in staat elkaar te helpen en te gene-
zen, als dat nodig is, terwijl mensen van wie de rijzende tekens in dishar-
monie zijn elkaar niet kunnen helpen, noch van elkaar hulp kunnen ont-
vangen. Als men op het punt staat met een ziektegeval te beginnen, dient 
men eerst te kijken naar de geestelijke basis tussen genezer en patiënt. 
Als de wet van verenigbaarheid harmonie toont, zijn de vooruitzichten 
op een voorspoedige genezing goed. Maar als er disharmonie is, moet men 
de patiënt verwijzen naar een arts of genezer met wie de patiënt wel har-
monieert. 
   Dit is de methode die de Oudere Broeders toepassen bij het verdelen van 
patiënten onder de onzichtbare helpers en vormt de sleutel tot succes bij 
het helpen van hen die aan het hoofdkwartier om hulp vroegen.  
   In de astrologie kent men vier elementen: vuur, aarde lucht en water. 
De planeten vormen evenveel brandpunten waardoor de invloed van de 
tekens op de pasgeboren baby wordt geprojecteerd. Zij geven de toon 
van het lichaam aan, vooral als zij in de ascendant staan. Het succes van 
de genezer wisselt al naargelang zijn gestel overeenkomt met het rijzend 
teken van de patiënt. 
   Wanneer Saturnus in de horoscoop van de ene persoon disharmonisch 
op een planeet in het eerste of zesde huis van de ander staat, is dat tegen-
strijdig en zijn zij niet in staat elkaar te helpen. Mars en Uranus hebben 
eveneens een slechte uitwerking, maar hun kracht is snel uitgewerkt en kan 
vergeleken worden met de beet van een terriër. Maar de invloed van Sa-
turnus kan vergeleken worden met de dichtgeklemde kaken van een bul-
dog, een wurgende, dodelijke greep waaruit men niet kan loskomen.16 
    De zon is het grote reservoir van leven, het tegenovergestelde van Sa-
turnus. Wij kunnen daarom gemakkelijk zien op zijn positie [in de horo-
scoop] iemand zal kenmerken als een heilzame genezer voor een bepaalde 
groep mensen, en bij bepaalde ziektes. Deze invloed wordt bepaald door 
de plaats van de zon volgens het drietal dierenriemtekens. Zij die de zon 
in een van de vuurtekens [Ram, Leeuw, Boogschutter] hebben bezitten een 
grote, genezende kracht voor ziekten die onder deze tekens vallen. Zij die 
de zon in een aardeteken hebben [Stier, Maagd, Steenbok] hebben een gro-
te genezende kracht voor ziekten onder deze tekens. Zij met de zon in 
luchttekens [Tweelingen, Weegschaal, Waterman] hebben geneeskracht 
voor ziekten die bij de luchttekens behoren. Zij met de zon in een waterte-

 
16 Mars wordt gewoonlijk gezien als ziekten die kort duren, met soms hoge koorts. Satur- 
    nus met ziekten die lang duren; Uranus met chronische, moeilijke of niet te genezen  
    aandoeningen als b.v. MS en Parkinson. 
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ken [Kreeft, Schorpioen, Vissen] hebben een grote genezende kracht voor 
ziekten die bij deze tekens behoren.  
   Zij die de zon in een beweeglijk teken hebben zijn de minst geslaagde 
genezers, maar kunnen beter zieken troosten, en brengen door hun kalme-
rende invloed soms bij nerveuze patiënten genezing tot stand. Zij zijn daar- 
om de beste verpleegkundigen, vooral als er psychische stoornissen zijn 
of als iemand ziek is door geestelijke onrust. 
   Degenen met de zon in een vuurteken zijn vooral geschikt voor behan-
deling van hoofd, hart, ruggenmerg, het dijbeen, en zo voort. Zij met de 
zon in de Ram zijn het meest geschikt voor het behandelen van acute ge-
vallen van genoemde ziekten. Zij met de zon in de Leeuw bij chronische 
gevallen slagen waar anderen dat niet kunnen. Als deze genezers de be-
schikking hebben over een verpleegkundige met de zon in de Boogschut-
ter kan die helpen zoals niemand anders in dit soort gevallen dat kan. Het-
zelfde geldt eveneens voor de water- en aarde tekens. 
 
De invloed van de maan bij genezing 
 
De maan is het hemellichaam dat alles tot stand brengt. Wat er ook door de 
planeten [met inbegrip van de zon] wordt voorspeld gaat door de maan in 
vervulling.  
   In het menselijk lichaam bestaan een eb en vloed, getijden net als bij de 
zee. Bepaalde ziekten hebben kritieke perioden die precies door de maan 
bepaald kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat u de invloed van dit 
hemellichaam begrijpt. 
   Er bestaat een kosmische kracht die tijdens nieuwemaan haar hoogte-
punt bereikt, en een andere tijdens vollemaan. Alles wat vanaf de nieuwe-
maan tot aan de vollemaan in gang wordt gezet, neemt in intensiteit toe en 
bereikt bij vollemaan zijn hoogtepunt. Deze periode wordt gekenmerkt 
door de uitstroom van leven van de zon, die door de maan gereflecteerd 
wordt. Deze kracht is een grote steun bij het opbouwen van het lichaam en 
dit in goede staat te houden. Vanaf vollemaan tot aan nieuwemaan wordt 
deze grote lichtkracht steeds donkerder, en wordt alles dat aangewezen 
wordt verzwakt, en sterft langzaam. 
   Als wij weten dat de maan deze beide invloeden heeft dienen wij daar 
bij het behandelen rekening mee te houden. Behandelingen en medicij-
nen kunnen in twee groepen worden verdeeld: stimulerende en kalme-
rende middelen. De stimulerende hebben een betere uitwerking en kunnen 
het best tijdens wassende maan worden toegepast; de andere bij afne-
mende maan; behalve als de maan een conjunctie nadert met Saturnus. 
Geef dan een grotere dosis van de stimulerende en een kleinere van de 
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kalmerende middelen. Als de wassende maan een goed aspect heeft met 
Jupiter en Venus, hebben middelen die het hart stimuleren hun langst du-
rende werking. Hartkloppingen kunnen het best behandeld worden als de 
maan afnemend is en Jupiter en Venus harmonisch aspecteert. Als de 
maan deze planeten disharmonisch aspecteert, vooral bij nieuwemaan, pas 
stimulerende middelen voor het hart dan zorgvuldig toe. Ook verdovings- 
middelen kunnen dan fatale gevolgen hebben. Als wij de werking van de 
nervus vagus, de 10e hersenzenuw afremmen, kalmeren wij de werking van 
het hart en wordt er een middel dat een verdovende werking heeft toege-
past. 
 
Planetaire polariteiten 
 
Magnetisme is een onzichtbare kracht waarvan de werking goed kan wor-
den vastgesteld. Overal om ons heen zijn onzichtbare krachten actief 
waarvan wij alleen de gevolgen kunnen waarnemen. Als wij bijvoorbeeld 
een schotel met water laten bevriezen kunnen wij de ijskristallen zien die 
prachtige, geometrische figuren vormen. Zij tonen de lijnen waarlang het 
water bevroor. Deze krachtlijnen waren er al voordat het water ijs werd, 
maar onzichtbaar voor het oog. 
   Op dezelfde manier zijn er ook krachtlijnen tussen de beide polen van 
een magneet, die wij niet kunnen voelen noch kunnen zien en pas zicht-
baar worden als zij ijzervijlsel tot figuren vormen. Onder de juiste om-
standigheden valt elke natuurkracht aan te tonen, maar de kracht zelf blijft 
onzichtbaar. Het is bekend dat magnetisme altijd in rechte lijnen loopt 
vanuit de bron vanwaar zij ontstaat. Ook kennen wij het verschil in wer-
king tussen elektriciteit en magnetisme, maar beide zijn onzichtbaar. 
   De lichamen van planten, dieren en mensen zijn een gedaanteverwisse-
ling van mineralen. 
   Hemoglobine is een eiwit dat in het bloed van de mens en veel dieren 
voorkomt. De rode bloedcellen zijn voor ⅓ deel gevuld met hemoglobine, 
dat bloed zijn rode kleur geeft en zorgt voor het transport van zuurstof 
en koolstofdioxide door het lichaam. [Elke dag wordt ongeveer 1% van de 
hemoglobine vernieuwd. Een volwassene heeft tussen de 600 en 800 gram 
hemoglobine, dat ongeveer 2,5 gram ijzer bevat wat ongeveer 0,3 % is.]  
   Soms ontmoeten wij iemand met wie wij graag omgaan, hoewel wij het 
gevoel hebben dat die persoon een ongunstige invloed op ons heeft, die 
wij niet kunnen verklaren en daarom opzij proberen te schuiven. Maar een 
vergelijking tussen de horoscoop van die persoon en de onze zal de reden 
tonen. Als wij verstandig zijn luisteren wij naar de waarschuwing, anders 
zullen wij dat later betreuren. Maar er zijn ook gevallen dat wij die anti-
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pathie niet aanvoelen, hoewel de horoscoop die laat zien wanneer wij beide 
horoscopen met elkaar vergelijken. Op de duur zal dit blijken, tenzij beide 
personen voldoende geestelijk ontwikkeld zijn dat zij hun ‘sterren’ beheer-
sen. Momenteel komen dit soort mensen maar weinig voor. Het is daarom 
verstandig in dit opzicht horoscopen met elkaar te vergelijken waar het re-
laties betreft, maar ook tussen genezer en patiënt.    
   Wanneer iemand ziek is, is zijn weerstand op zijn laagst en is men daar-
om het minst in staat om invloeden van buitenaf te weerstaan. Dan heb-
ben de trillingen van de genezer bijna onbeperkt gunstige gevolgen. Maar 
hoewel de genezer de meest onzelfzuchtige bedoelingen kan hebben en 
zijn leven voor zijn patiënten zou willen geven, als de planeetstanden in 
hun horoscopen disharmonisch op elkaar staan hebben zijn trillingen en 
magnetisme beslist een nadelige invloed op de patiënt. Daarom dient iede-
re genezer astrologie te kennen en op de hoogte te zijn met de wet van 
verenigbaarheid. Of het nu magnetiseurs, artsen of therapeuten zijn, want 
zij brengen hun trillingen over op de patiënt. Wat over de genezer is ge-
zegd, geldt ook voor verpleegkundigen omdat zij voortdurend met de pa-
tiënt in aanraking zijn. 
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12. De geneeskrachtige basis van licht, kleur en geluid 
 

God is één en ondeelbaar. Hij ontvouwt in zich alles wat bestaat, zoals het 
witte licht alle kleuren omvat. Als hij zich openbaart verschijnt hij drie-
voudig, evenals het witte licht in drie primaire kleuren: blauw, geel en rood 
wordt gebroken. Overal waar wij deze kleuren zien, staan zij symbool voor 
de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Deze drie primaire stralen van god- 
delijk leven worden door de zon verspreid of uitgestraald en brengen le-
ven, beweging en vorm voort op elk van de zeven planeten die de zeven 
geesten voor Gods troon worden genoemd. Hun namen zijn: Mercurius, 
Venus, aarde, Mars, Jupiter, Saturnus en Uranus. Alle planeten ontvan-
gen hun licht van de zon in verschillende mate in verhouding tot hun 
plaats ten opzichte van de zon, en de samenstelling van hun atmosfeer. 
De wezens die deze planeten bewonen hebben in verhouding tot hun ont-
wikkeling, overeenstemming met sommige stralen van de zon. De plane-
ten nemen de bij hen passende kleur of kleuren in zich op en weerkaatsen 
de rest op de andere planeten. Deze weerkaatste straal draagt met zich 
een impuls mee van de aard van de wezens waarmee zij in aanraking is 
geweest. Op deze manier komt het goddelijke licht en leven op elke pla-
neet, óf direct van de zon, óf weerkaatst door de zusterplaneten. Evenals 
het zomerbriesje dat langs bloeiende velden heeft gestreken, op zijn stille, 
onzichtbare vleugels de dooreengemengde geuren meevoert van een me-
nigte bloemen, zo brengen de fijne invloeden van Gods bloementuin de 
gemengde impulsen van alle planeetgeesten tot ons. En in dat veelkleurige 
licht leven, bewegen en zijn wij. 
   De stralen die regelrecht van de zon komen geven geestelijke verlichting; 
de weerkaatste stralen van de andere planeten hebben invloed op bewust-
zijn en morele ontwikkeling; en de stralen die door de maan worden weer-
kaatst geven lichamelijke groei. Omdat elke planeet maar een bepaalde 
hoeveelheid van één of meer kleuren kan opnemen, overeenkomstig het 
algemene stadium van ontwikkeling daarop, zo kan elk wezen op aarde: 
mineraal, plant, dier en mens, maar een bepaalde hoeveelheid van die 
verschillende stralen die op aarde worden geworpen in zich opnemen en 
er zijn voordeel mee doen. De resterende beïnvloeden hen niet, en bren-
gen even weinig gewaarwording teweeg als licht bij een blinde. Daarom 
wordt iedereen door de planeetstralen verschillend beïnvloed en is kennis 
hebben van astrologie van groot belang.  
   Het witte licht van de zon bevat de zeven kleuren van het spectrum. De 
occultist onderscheidt zelfs twaalf kleuren en zegt dat er behalve rood, 
oranje, geel, groen, enzovoort van het zichtbare spectrum, nog vijf kleu-
ren liggen tussen rood en violet. Vier kleuren zijn absoluut niet te beschrij-
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ven, maar de middelste van de vijf, komt overeen met de tint van een pas 
ontloken perzikbloesem. Dit is in feite de kleur van het levenslichaam. Ge-
schoolde helderzienden die de kleur beschrijven als blauwachtig-grijs of 
roodachtig-grijs, proberen een kleur te beschrijven die in de stoffelijke 
wereld haar gelijke niet heeft en daarom zijn zij genoodzaakt dit in ter-
men te doen die er het dichtst bij komen. 
   Als de drie primaire kleuren met elkaar worden vermengd, verschijnen er 
nog vier kleuren: de drie secundaire kleuren: oranje, groen, paars, en de 
kleur indigo, die het hele kleurengamma van het spectrum omvat. (Rood 
en geel geeft oranje; blauw en geel geeft groen; blauw en rood geeft pur-
per.) 
   De kleur van Mars is rood; van Venus geel, van Mercurius violet, van de 
maan groen; van de zon oranje; van Jupiter blauw; van Saturnus indigo en 
van Uranus geel. Om hulp van hen te krijgen kunnen wij deze kleuren 
mengen. In de begeertewereld ziet men de complementaire kleuren, die 
samen wit doen ontstaan, zoals rood, groen, geel en violet, en hun uit-
werking heeft op de stoffelijke kleur. Als het wenselijk is om iemand waar-
bij Mars teveel op de voorgrond treedt, af te remmen, dan zullen de 
edelstenen, kleuren en metalen van Saturnus helpen. Maar als wij iemand 
die humeurig en zwijgzaam is willen helpen, kunnen wij de edelstenen, 
kleuren en metalen van Mars toepassen. 
   In de stoffelijke wereld heeft rood de neiging om op te wekken en te ac-
tiveren, terwijl groen een koele en kalmerende uitwerking heeft. Maar als 
wij de zaak vanuit de begeertewereld bekijken is het tegenovergestelde het 
geval. Daar is de complementaire kleur actief en heeft op onze begeerten 
en gevoelens de uitwerking die wij aan de kleur in de stoffelijke wereld 
toeschrijven. Wij spreken van jaloezie die door onzuivere liefde veroor-
zaakt wordt. 
   Als de geschoolde helderziende de aura van mensen bekijkt, ziet hij het 
scharlaken van woede, het grijs en staalblauw van de angst, het donker-
blauw van getob, de rode wolk van haat, de zwarte sluier van wanhoop, en 
zo voort. Een tint van hemelsblauw wijst op hoop, optimisme en het ont-
staan van een godsdienstig gevoel. Blauw geeft de hoogste vorm van gees-
telijkheid aan. Maar de blauwe kleur komt niet buiten het stoffelijk lichaam 
voor, behalve bij de allergrootste heiligen. Alleen geel kan daar meestal ge-
zien worden. 
   Bij de lagere rassen is de grondkleur van de aura dofrood, lijkend op dat 
van een laagbrandend vuur, wat op hun hartstochtelijke, emotionele aard 
wijst. Als wij mensen bekijken die op een iets hoger niveau staan, is de ba-
siskleur of basistrilling die door hen wordt uitgestraald een oranje tint; het 
geel van het verstand vermengd met het rood van de hartstocht. De na-
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tuurlijke gouden kleur is de Christusstraal die zijn scheikundige uitdruk-
king heeft in zuurstof, een zonne-element. Naarmate wij op het pad van 
ontwikkeling vooruitgaan, krijgen zij die niet uitgesproken godsdienstig 
zijn, een gouden tint in hun aura, die te danken is aan de hogere altruïsti-
sche impulsen die bij het Westen behoren. 
   Er bestaat een innig verband tussen kleur en toon. Als er op een piano 
een bepaalde toon wordt aangeslagen, verschijnt er tegelijkertijd een be-
paalde kleur. In de hemelwereld zijn kleur en geluid beide aanwezig, maar 
de toon is de voortbrenger van de kleur. Pythagoras sprak van de harmonie 
van de sferen en gebruikte die uitdrukking niet alleen als een dichterlijke 
zinspeling. In het evangelie van Johannes lezen wij: ‘In het begin was het 
Woord. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat 
bestaat.’ Dit was het scheppende Woord dat de wereld schiep. Wij horen 
van hemelse muziek. Want wat de hemelwereld betreft wordt alles eerst 
door geluid geschapen, die daarna de materie in tastbare vormen aan-
brengt die wij om ons heen zien. Geordend ritmisch geluid is de bouwer 
van alles wat bestaat. De schepper en onderhouder van alle vormen. 
   Vanuit het standpunt van de occultist is het zonnestelsel één enorm 
groot muziekinstrument waarvan in de Griekse mythologie gesproken 
wordt als ‘de zevensnarige lier van Apollo, de stralende zonnegod.’ Zoals 
er twaalf halve tonen in de chromatische toonladder zijn, zijn er ook aan 
de hemel de twaalf tekens van de dierenriem. Zoals er zeven hele noten 
op het klavier van de piano zitten zijn er ook zeven [klassieke] planeten. 
De tekens van de dierenriem kan men het klankbord van de kosmische lier 
noemen en de zeven planeten de snaren. Als zij door de verschillende te-
kens gaan brengen zij verschillende klanken voort. Daarom beïnvloeden 
zij de mensheid op verschillende manieren. Als de harmonie ook maar een 
ogenblik zou ophouden te bestaan en de geringste wanklank in het hemel-
se orkest zou klinken, zou het heelal vergaan. Want muziek kan zowel op-
bouwen als afbreken, wat musici hebben bewezen. Bijvoorbeeld de klein-
zoon van Felix Mendelssohn heeft jarenlang met de kracht van geluid ge-
experimenteerd. Hij kwam tot de conclusie dat als wij de grondtoon van 
een gebouw, een brug of een ander bouwwerk gevonden hebben, wij dat 
bouwwerk met de grond gelijk kunnen maken door die toon voldoende 
krachtig en langdurig te laten klinken. 
   Het verhaal van Jozua en de muren van Jericho, Joz. 6:20, die instortten 
na de klank van de ramshorens was ongetwijfeld de grondtoon van die mu-
ren, die door de ritmische pas van het leger als voorbereiding hiertoe, ge-
voelig waren. De ritmische pas van een leger zal elke brug verwoesten 
waarom soldaten geleerd wordt dat als zij over een brug moeten, zij uit de 
pas moeten lopen. Er kan gesteld worden dat elke planeet een grondtoon 
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heeft die de totaliteit is van de geluiden die er op voorkomen en door de 
inwonende planeetgeest vermengd worden tot een harmonie. Het geeste-
lijk oor kan dat geluid horen zoals Goethe zegt:  
            
        De zon weerklinkt naar oude wijze, 
    dingt mee in broedersferen zang. 
       En haar voorgeschreven reize 
       voltooit zij met donderende gang. 
 
En in het tweede deel: 
 
       Geluid weerklinkt in het geestelijk oor, 
      waar ’t licht van de dageraad breekt door. 
      Suizend wentelen de wielen van Phoebus’ wagen. 
      De rotsen kraken en bulderen uit: 
       hoezeer brengt het licht gezang en geluid! 
 
De onzichtbare geluidstrillingen hebben grote macht over vaste materie. 
Zij bouwen zowel op als dat zij vernietigen. Als een kleine hoeveelheid fijn 
poeder op een koperen of glazen plaat wordt gelegd en er met een strijk-
stok langs de rand wordt gestreken, zullen de trillingen het poeder in ge-
ometrische figuren rangschikken. De menselijke stem is eveneens in staat 
dergelijke figuren voort te brengen; altijd hetzelfde figuur bij dezelfde 
toon. 
   Als er een toon of akkoord op een piano of viool wordt voortgebracht, 
zal men een toon vinden die maakt dat de toehoorder een trilling voelt in 
het laagste deel van het achterhoofd. Dit is de grondtoon van die persoon. 
Als deze luid en doordringend klinkt is zij dodelijk, als zij kalm en zacht 
wordt aangeslagen werkt zij opbouwend en rustgevend. Zij zal de zenuwen 
kalmeren en de gezondheid herstellen.       
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13. Slaap en gezondheid 
 
De waarde van slaap 
 
Overdag slaat het levenslichaam het kleurloze fluïdum van de zon via de 
milt in ons lichaam op. Deze levenskracht verspreidt zich over het hele li-
chaam en heeft een lichtroze kleur.  
   Men kan zeggen dat het levenslichaam opgebouwd is uit prisma’s die in 
alle richtingen uitsteken en elk puntje van die prisma’s gaat door het mid-
den van één van die scheikundige atomen, waardoor het met een hoger 
trillingsgetal, dan zijn natuurlijke snelheid, gaat trillen. Het levenslichaam 
doordringt onder alle omstandigheden het stoffelijk lichaam van geboor-
te tot de dood. Behalve als men bijvoorbeeld enige tijd met zijn hand op 
de rand van een tafel leunt en de hand gaat ‘slapen’. Als men helderziend 
is kan men de etherische hand als een handschoen aan de stoffelijke hand 
zien hangen, en dat de scheikundige atomen van die hand weer terugval-
len in hun natuurlijke, langzame trilling. Wanneer wij op de hand kloppen 
om hem weer wakker te maken, wordt het typische prikkelende gevoel 
veroorzaakt door de prisma’s van het levenslichaam die de slapende ato-
men van de hand weer binnengaan en opnieuw in trilling brengen. Als ie-
mand stervende is verlaat op een dergelijke manier het levenslichaam het 
stoffelijk lichaam. Drenkelingen, die weer bijkomen, voelen een hevige 
pijn die veroorzaakt wordt door het binnendringen van deze prisma’s 
wat men als prikkeling ervaart. Overdag, als het zonnefluïdum of de le-
venskracht in grote hoeveelheden door het lichaam wordt opgenomen, 
worden deze prisma’s van het levenslichaam door dit levensfluïdum of 
levenskracht als het ware uitgerekt; en naar mate de dag verstrijkt ver-
stoppen de giftige afvalstoffen het stoffelijk lichaam steeds meer waardoor 
het levenfluïdum veel trager stroomt. ’s Avonds komt er een moment 
waarop de prisma’s in het levenslichaam niet meer de volle hoeveelheid 
levenskracht krijgen. Zij verschrompelen en als gevolg daarvan bewegen 
de atomen van het lichaam veel trager.  Dan voelt het ego dat het stoffe-
lijk lichaam zwaar en vermoeid is. Tenslotte komt er een moment waar-
op het levenslichaam als het ware bezwijkt. De trillingen van het stoffe-
lijk lichaam worden zo traag, dat het ego het lichaam niet langer kan be-
wegen. Men wordt gedwongen naar bed te gaan, zodat het lichaam zich 
weer kan herstellen. Slaap is geen werkloze toestand. Als dat zo was zou-
den we ’s morgens even vermoeid opstaan als we ’s avonds naar bed zijn 
gegaan. Om te herstellen verlaat de geest ’s nachts zijn lichaam. ’s Nachts 
worden de giftige stoffen verwijderd zodat het lichaam weer fris en krach-
tig is als men ’s morgens ontwaakt. 
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Hoe ziekte tijdens het slapen te behandelen 
 
Er wordt weleens gevraagd of men iemand tijdens het slapen kan beïn-
vloeden zoals bij hypnose en of daarin verschil is. Ja, daarin zit verschil. 
Tijdens de natuurlijke slaap gaat het ego, gehuld in het verstand en het be-
geertelichaam, buiten het stoffelijk lichaam en zweeft daar meestal boven, 
maar blijft er in ieder geval vlakbij, verbonden met het zilveren koord, ter-
wijl het stoffelijk lichaam en het levenslichaam op bed rusten. Men kan dan 
iemand die slaapt beïnvloeden door gedachten of ideeën die wij wensen 
over te brengen, geleidelijk aan in zijn hersenen te laten doordringen. Wij 
kunnen hem echter niet iets laten doen, of een gedachte laten overnemen 
die in strijd is met zijn karakter. Het is onmogelijk hem te bevelen iets te 
doen of gehoorzaamheid af te dwingen zoals het geval is wanneer het 
ego, door een strijkbeweging van de hypnotiseur, uit zijn lichaam is ver-
dreven. Want het zijn de hersenen die de spieren laten bewegen en tijdens 
de natuurlijke slaap zijn de hersenen met het eigen levenslichaam van de 
slaper doordrongen. Tijdens de hypnotische slaap echter, heeft de hypno-
tiseur de ether waaruit het levenslichaam bestaat, uit de hersenen verdre-
ven, tot op diens schouders, waar het om zijn hals ligt als een kraag van 
een trui. De hersenen van het slachtoffer of sujet staan dan open voor de 
ether van het levenslichaam van de hypnotiseur, dat dus in de plaats is ge-
komen van dat van de eigenaar zelf. In een hypnotische slaap heeft het 
slachtoffer dus helemaal geen keus voor wat zijn gedachten betreft en de 
bewegingen die hij met zijn lichaam maakt. In de gewone slaap is men vrij 
te handelen zoals men wil. 
   Moeders kunnen deze suggestieve beïnvloeding tijdens de slaap gebrui-
ken om weerspannige kinderen te behandelen. De moeder gaat daarvoor 
naast het bed van haar slapende kind zitten, houdt zijn hand vast, en 
spreekt hem toe alsof het kind wakker is. Zo prent zij in zijn hersenen ge-
dachten in die zij wenst dat hij zou hebben. Men zal ontdekken dat bij het 
wakker worden veel gedachten zijn blijven hangen. Dat geldt ook voor ie-
mand die ziek is of drankzuchtig. Als een moeder, een verpleegkundige of 
iemand anders deze methode gebruikt, is het mogelijk om geleidelijk aan 
genezing te bevorderen en zelfbeheersing over te brengen. 
 
De gevolgen van de hypnotische slaap 
 
Occult bezien is het onjuist te proberen een verkeerde gewoonte, zoals 
dronkenschap, door hypnose te genezen. Als men denkt maar eenmaal te 
leven, brengen deze methoden goede resultaten tot stand. De patiënt gaat 
in een stoel zitten, wordt in [een hypnotische] slaap gebracht en dan wor-
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den hem ‘suggesties’ gegeven. Daarna staat hij op uit de stoel en is van zijn 
slechte gewoonte genezen. Van alcoholist wordt hij een achtenswaardig 
burger. Op het eerste gezicht is er iets goeds verricht. 
   Als men het leven ziet als één van de vele levens die wij moeten doorma-
ken is zo’n behandeling op de geestelijke lichamen van de mens, een an-
der geval. Als iemand onder hypnose wordt gebracht maakt de hypnoti-
seur strijkbewegingen over hem. Die hebben als gevolg dat de ether uit 
zijn hoofd wordt verdreven en die van de hypnotiseur daarvoor in de 
plaats komt. Die persoon is dan volkomen aan de wil van de hypnotiseur 
onderworpen. Men heeft geen vrije wil meer. Dan zijn de zogenoemde 
‘suggesties’ in werkelijkheid ‘bevelen’ en het slachtoffer kan niet anders 
doen dan de bevelen van de hypnotiseur op te volgen.  
   Als de hypnotiseur zijn ether terugtrekt en zijn slachtoffer wakker maakt, 
is hij niet in staat alle ether die hij erin bracht weer te verwijderen en blijft 
er een gedeelte van de ether van de hypnotiseurs levenslichaam in het ver-
lengde merg van het slachtoffer achter, waardoor de hypnotiseur zijn 
slachtoffer zijn hele leven in zijn macht heeft. Daaraan is het te danken dat 
suggesties van de hypnotiseur die moeten worden uitgevoerd op een of 
ander moment na het ontwaken van het slachtoffer, altijd opgevolgd wor-
den. 
   Het slachtoffer van een hypnotiseur overwint dus zijn slechte gewoon-
te niet door eigen kracht. In dit opzicht is hij als een gevangene. Hoewel 
hij in dit leven een betere burger schijnt, zal hij, als hij in een volgend le-
ven weer op aarde terugkomt, dezelfde zwakheid hebben en moeten vech-
ten tot hij die heeft overwonnen. 
 
Beschermende invloed 
 
Er bestaan methoden om zich tegen bedreigende invloeden te bescher-
men. Het is goed voorgelicht te worden over de dingen die ons bedreigen, 
zodat wij passende maatregelen hiertegen kunnen nemen als dat nodig is. 
   Als wij zuiver leven, als onze dagen gevuld worden met dienst aan God 
en onze medemensen, en met verheven gedachten en daden, dan vormen 
wij het gouden bruiloftskleed dat een stralende kracht ten goede is. Geen 
kwaad kan dit pantser doorbreken, want het kwaad werkt als een boeme-
rang en keert terug naar degene die hem wierp en treft het kwaad hèm dat 
hij anderen toewenst. 
   Ieder mens wordt omgeven door een aura, een uitstraling. Vaak voelen 
wij de aanwezigheid van iemand die wij niet zien maar zich binnen de uit-
straling van ons stoffelijk lichaam bevindt. Bij westerlingen verandert de 
kleur van deze uitstraling langzamerhand en wordt goudachtig. Hoe ver-
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der wij met de zon meegaan, hoe meer de goudkleur toeneemt. Het is de 
kleur van Christus. Bij hen die op hem lijken, de heiligen, wordt door 
kunstschilders dit zielenlichaam als een stralenkrans afgebeeld. 
   Niemand is volmaakt. Iedereen kent de strijd tussen wat wij willen en wat 
wij doen, zoals Paulus zegt. Vaak komt er van onze goede voornemens 
niet veel terecht omdat het verkeerde nu eenmaal gemakkelijker is. Ieder-
een heeft daarom de kiem van het kwaad in zich dat de deur voor het 
kwaad opent. Het is daarom raadzaam ons niet onnodig aan gevaar bloot te 
stellen zoals op plaatsen waar seances worden gehouden, hoe mooi hun 
leer voor de onervarene ook klinkt. Evenmin moeten wij als toeschouwer 
naar demonstraties van hypnotiseurs gaan. Want ook daar kan een nega-
tieve houding ons blootstellen aan het gevaar van bezetenheid.  
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14. Verstand en genezing 
 
De ware oorzaak van besmetting 
 
Er zijn altijd hooghartige mensen die een grap maken ten koste van hen die 
geestelijke genezing toepassen, waar geleerd wordt om onder alle omstan-
digheden een onbevreesde houding aan te kweken. Want in feite is een 
hoog percentage ziekten bij mensen het gevolg van vrees.  
  Reizigers die onbewoonde eilanden bezochten vertelden dat de dieren 
die zij daar aantroffen in het begin niet bang voor hen waren. Maar al gauw 
leerden zij de roofzuchtige aard van de mens kennen en vluchtten zij uit 
angst voor hen. Zo heeft de wrede aard van de mens door de eeuwen heen 
vrees over de aarde verspreid. Wij hebben vogels en viervoeters onder-
worpen, getemd en gebruik van gemaakt. En wat wij niet konden onder-
werpen, werd afgemaakt zodat alles wat ademt zich uit angst voor ons ver-
bergt. Onder de grote dieren is er niet één die niet bang voor de mens is. 
   De mens die denkt dat hij op aarde oppermachtig is omdat alle grote die-
ren hem vrezen, heeft op zijn beurt angst voor de zeer kleine dieren; hoe 
kleiner zij zijn, des te meer hij hen vreest. De microscoop laat zien dat zo’n 
klein diertje als de vlieg, op de haren van zijn poten duizenden parasieten 
meedraagt. Daarom dreigt vrees ons ertoe om veel geld uit te geven aan 
vliegenmeppers en andere vindingen om ons van die plaag te bevrijden, 
maar tevergeefs. Ondanks dat jaarlijks veel geld wordt uitgegeven om de 
vliegen te verdelgen, zijn zij zo vruchtbaar, dat zij zich sneller kunnen 
voortplanten dan wij hen verdelgen. 
   Familie van haar, de mug, vrezen wij nog meer. Dit kleine insect is één 
van de belangrijkste gezanten van de engel van de dood. Daarom bestrij-
den wij hem uit vrees voor ons leven. Maar ondanks de grote bedragen 
aan geld die jaarlijks voor het uitroeien hiervan worden uitgegeven, varen 
zij er wel bij. Dan de melk die wij drinken. Rauwe melk bevat meer dan 
100.000 bacteriën per kubieke centimeter, maar door hygiënische maatre-
gelen kan dit drastisch worden teruggebracht. Bovendien wordt de melk 
gepasteuriseerd. Maar ook iedere druppel water en ook ons geld krioelt van 
de bacteriën. 
   Het is bekend dat vrees de weerstand van het lichaam vermindert en men 
daardoor vatbaarder is voor ziekte. Occult bezien is dit volkomen duidelijk 
waarom dat zo is. Ons stoffelijk lichaam wordt doordrongen door een li-
chaam dat uit ether bestaat. De zonne-energie, die de ruimte doordringt, 
wordt door de milt, wat het specifieke orgaan is dat deze ether aantrekt, in 
ons lichaam opgenomen. In de zonnevlecht verandert deze etherstroom 
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van kleur in een roze tint die het zenuwstelsel doordringt zoals elektriciteit 
dat door de kabels van het lichtnet stroomt. Door middel van deze levens-
energie worden de spieren bewogen en verrichten de organen hun levens-
functies zodat het stoffelijk lichaam gezond is. Hoe beter de gezondheid is, 
des te meer levenskracht van de zon het lichaam kan opnemen. Hiervan 
wordt maar een deel gebruikt en het overtollige straalt in rechte lijnen uit 
ons lichaam, dat wil zeggen, als wij gezond zijn. Dan kunnen ziektekiemen 
ons lichaam niet binnendringen. De micro-organismen die via het voedsel 
ons lichaam binnenkomen worden ook weer snel uitgescheiden. 
   Maar als wij gedachten van vrees, zorg en boosheid toelaten, probeert 
het lichaam als het waren de poorten te sluiten tegen een echte of ver-
meende vijand van buitenaf. Dan wordt ook de milt afgesloten en wordt er 
geen levenskracht meer opgenomen die het lichaam nodig heeft. Dan gaan 
de stralen naar beneden hangen omdat de zonne-energie niet met dezelf-
de snelheid als voorheen door het lichaam gaat. Hierdoor kunnen micro-
organismen gemakkelijk ons lichaam binnendringen en ziekte veroorza-
ken. Of geestelijke genezers deze wetten kennen of niet, zij handelen vol-
gens de ingevingen hiervan als zij zeggen dat wij Gods kinderen zijn en er 
daarom geen reden is om bang te zijn; want God zal ons beschermen, zo-
lang wij niet opzettelijk de gewone levenswetten verwaarlozen.    
   Besmetting komt van binnenuit. Zolang wij verstandig leven, ons li-
chaam met plantaardig voedsel voeden, voldoende lichaamsbeweging heb- 
ben en verstandelijk actief blijven hebben wij niets te vrezen. Maar als wij 
de natuurwetten negeren kunnen wij geen genezing verwachten. 
 
Gedachtekracht 
 
‘Zoals een mens denkt, is hij [in zijn hart]17’, zei Christus. Dit is een feit en 
kan iedereen constateren die om zich heen kijkt. Als wij iemand zien met 
een opgeblazen gezicht en een onderkin weten wij meteen dat dit iemand 
is die van lekker eten houdt. Heeft iemand een gezicht vol lijnen en dunne, 
opeengeklemde lippen weten wij dat zorgelijke gedachten zijn lichaam zo 
gevormd hebben. 
   Iedereen die voorbijkomt, drukt aan de buitenkant precies uit wat zijn 
gedachten van binnen zijn. De één is gespierd en actief omdat de ge-
dachten die zijn activiteit bezighielden een actief lichaam opbouwden. 
De ander is pafferig, heeft een hangbuik en een waggelende gang, wat 
aangeeft dat hij afkering is van elke lichaamsbeweging [of een stofwisse-

 
17 Op internet wordt verwezen naar Spreuken 4:23. Deze tekst is echter door mij nergens  
    terug te vinden, ook niet in de Concordantie van A. Trommius, 7e druk, z.j. 
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lingsziekte heeft]. In beide gevallen is het lichaam een getrouwe weergave 
van het verstand. Iedere groep lijdt aan de kwalen die bij zijn specifieke 
gedachtegang horen. De gulzigaard en de zinnelijke mens lijden aan ziek-
ten die zijn ontstaan toen zijn gedachten kristalliseerden en het spijsverte-
ringskanaal en de voortplantingsorganen verzwakten. Hun ziekten ver-
schillen van de zenuwziekten waarvoor de denker vatbaar is. Elke genees-
methode die geen rekening houdt met het feit dat het lichaam een uitdruk-
king is van het verstand, zoals het verstand een uitdrukking is van de fysie-
ke mens, maakt een grote fout. In ons ingewikkelde karakter werken geest 
en stof op elkaar in, die noodzaakt de mens als een geheel te zien, iedere 
keer weer als wij proberen zijn ziekte te behandelen. 
   Het is bekend dat vreugde soms maakt dat de patiënt zich sneller weer 
beter voelt dan welk medicijn ook kan. Als er iets is gebeurd dat aan de 
zaak een plotselinge ommekeer ten goede kan geven zodat men optimis-
tisch wordt, lijkt de ziekte onverwachts te verdwijnen. Als men ogenschijn-
lijk gezond is kan iemand, wanneer er zich deprimerende omstandigheden 
voordoen, zich lichamelijk ziek voelen. Een brief met slecht nieuws kan de 
spijsvertering in de war sturen. Het is dus waar dat zoals de mens denkt, hij 
ook zo is.        
   Als wij dit beseffen zien wij hoe belangrijk het is een optimistische instel-
ling aan te kweken. Een hoopvolle geest is de beste medicijn. En een 
voortdurende herhaling van het besluit de ziekte van dat moment te over-
winnen, is beter dan alle medicijnen ter wereld. Als iemand steeds pijn lijdt, 
kan het moeilijk zijn een optimistische levenshouding vol te houden, maar 
zij kan helpen de ziekte te overwinnen. 
   Het is bekend dat als wij ons gezond denken, wij ons vroeger of later ge-
zond zullen voelen. Wij dienen verstandig te leven en excessen te vermij-
den, vooral wat de voeding betreft. Het heeft geen zin om voor een spie-
gel te staan en te zeggen: ‘ik heb vertrouwen’, ‘ik ben gezond’ of dergelij-
ke onwaarheden. Praat niet langer met anderen over uw kwalen. Probeer 
zo min mogelijk aan uw eigen toestand te denken, en blijf hoopvol. 
   Misschien kent u het verhaal van die oude dame die de dominee had ho-
ren zeggen dat men met geloof bergen kan verzetten. Dat wilde zij uitpro-
beren op een hoop as. Toen de volgende ochtend de as er nog net zo bij-
lag, riep ze uit: ‘Dat dacht ik wel.’ De situatie was dus zoals zij die vanbin-
nen verwachtte, niet zoals zij die met haar mond beweerde te geloven. Ge-
loof daarom echt in uw gezondheid.    
 
 
 
 



 100 

15. Gevaren van teveel baden 
 
Hoewel hygiëne een deugd is, wordt zij een ondeugd als zij wordt overdre-
ven. Water is het universele oplosmiddel. Als het met kleine hoeveelheden 
wordt gedronken doet het goed. Maar op verkeerde momenten, zoals tij-
dens de maaltijd en als er buitensporig veel van wordt gedronken, is dat 
schadelijk. Het verdunt de spijsverteringssappen en koelt de maag af, zo-
dat de situatie voor een juiste spijsvertering, wordt verstoord. Als wij met 
zo’n slechte gewoonte doorgaan, schaadt dit voor goed de spijsvertering. 
Dat geldt eveneens voor het uitwendig gebruik van water. Als het onder 
ongunstige omstandigheden buitensporig wordt gebruikt, kan het de ge-
zondheid benadelen. Een aantal malen werd dat op Mount Ecclesia aan-
getoond. Een aantal bezoekers had de gewoonte om elke dag soms wel 
twee- of driemaal een bad te nemen. Zij waren allen verzwakt, omdat het 
buitensporig gebruik van water met een washandje of een spons de huid 
ontdaan had van zijn huidsmeer of talg waardoor het vasomotorisch sys-
teem, het verwijden en vernauwen van de poriën, niet goed meer werkt. 
   Maar er is nog een gevolg van overvloedig baden. Water vermengt zich 
gemakkelijk met de ether die uit het levenslichaam wordt verwijderd waar-
door het nodig en nuttig is zich onder stromend water te wassen zodat de-
ze afgewerkte ether verwijderd kan worden. Als wij gezond zijn en niet te 
lang in een bad blijven, wordt deze afgedankte ether weer snel door verse 
levenskracht vervangen die via de milt het lichaam binnenkomt. 
  Iedereen weet dat als wij een galvanische batterij nemen, de ene elektrode 
in een kom met water leggen en de andere in onze hand houden, de elektri-
sche stroom door ons lichaam veel sterker is dan wanneer wij de andere 
hand in het water houden, of beide elektroden buiten het water houden. 
Als water verdampt is, zijn zijn moleculen uiteengevallen waarbij elk deel-
tje door ether omringd wordt, die als een kussen werkt en de basis vormt 
voor de elasticiteit van stoom. Als condensatie optreedt, verdwijnt de 
overtollige ether en kan het water ook niet meer worden samengedrukt. 
Water kan heel veel ether aantrekken, maar kan deze ether niet uit de lucht 
opnemen. Een vloeistof is vluchtig naarmate de hoeveelheid ether die het 
bevat; bijvoorbeeld hoe gemakkelijk water ammonia opneemt. Ammonia 
is zo vluchtig dat het al bij 33 graden onder nul kookt. Dit verklaart waar-
om water zoveel stroom tussen een batterij-elektrode en het lichaam ver-
oorzaakt. Dit verklaart veel verschijnselen, bijvoorbeeld waarom vocht zo 
goed helpt bij het overbrengen van magnetisme, de levensvloeistof van de 
genezer, naar de patiënt, en het onttrekken van slecht magnetisme uit diens 
lichaam. Het verklaart eveneens hoe noodzakelijk het is zich onder stro-
mend water te wassen, zodat de giftige ether die uit het levenslichaam van 
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de patiënt vrijkomt, verwijderd wordt zodat die de genezer niet belemmert. 
Als wij een bad nemen verwijderen wij veel verzwakte, giftige ether uit ons 
levenslichaam, tenminste als wij er een behoorlijke tijd inblijven. Na een 
bad wordt het levenslichaam wat verdund, wat een gevoel van zwakte 
geeft. Maar als men gezond is en niet te lang in het bad blijft, is dat gauw 
voorbij door de ether die door de milt het lichaam binnenstroomt en voelt 
men zich als herboren.  
   Als iemand niet gezond is en elke dag een bad neemt, of zelf meer dan 
eens, wordt een overvloed aan ether uit het lichaam verwijderd. Door het 
verzwakte levenslichaam wordt het opnemen van nieuwe ether vermin-
derd waardoor het stoffelijk lichaam zich niet kan herstellen. Deze men-
sen verliezen zo bijna al hun kracht waardoor zij in deze verzwakte toe-
stand niet in staat zijn om te eten en goede voeding op te nemen, zodat 
hun toestand steeds slechter wordt. 
   Dergelijke gevallen zijn meestal moeilijk te behandelen omdat zij meestal 
voorkomen bij mensen die beweeglijke tekens [Tweelingen, Boogschutter, 
Maagd, Vissen] op de hoekhuizen [1, 4, 7, 10] hebben of veel planeten in de-
ze tekens of de zon en de ascendant daarin. Dit soort mensen nemen het 
een ander kwalijk als die zich met hun voeding en wasgewoonten bemoei-
en. Zij denken dat zij het goed doen en zelf wel weten wat goed voor hen 
is. 
   De eerste stap naar gezondheid is dat het baden en wassen met water 
wordt gestaakt en dat ’s morgens en ’s avonds het lichaam wordt gemas-
seerd met een grove, droge handschoen totdat de huid een gezonde gloed 
vertoont. Op deze manier wordt overtollige opperhuid verwijderd, terwijl 
de olie en de ether achterblijven. De patiënt zal dan snel herstellen. Want 
als de scheikundige ether toeneemt, komt ook de kracht weer terug om 
voedsel op te nemen, waardoor ook het gewicht toeneemt. Indien nodig 
mag de patiënt eenmaal per week met warm water en een spons gewassen 
worden, maar geen bad nemen totdat men volledig hersteld is. 
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16. Bloedtransfusie 
 
In 1900 werd de hemolyse, het uiteenvallen van rode bloedlichaampjes ont-
dekt. Bloed uit de aderen van een dier in een ander dier, van lagere orde, 
vernietigde dat bloed wat de dood veroorzaakte. Het bloed van een mens 
in de aderen van een dier ingebracht is voor het dier fataal. Maar bloed-
transfusie van de ene mens bij de ander kan wel, hoewel het soms schade-
lijke gevolgen heeft. 
   Vroeger trouwde men veel binnen de familie. Men vond het toen afschu- 
welijk als iemand op ‘vreemd bloed’ uit was. Toen ‘de zonen van God 
trouwden met de dochters van de mensen’, dat wil zeggen: toen de onder-
danen van een leider buiten de stam trouwden, werden zij door hun leider 
uit de stam geworpen. Want toen moesten er bepaalde eigenschappen 
worden overgedragen en die werden via het bloed ingeprent. Pas later, 
toen de mens materiëler moest worden werd juist bevolen buiten de fami-
lie te trouwen en werd het trouwen van familieleden onderling als bloed-
schande gezien. 
   De oude Vikingen wilden pas dat er binnen de familie getrouwd werd als 
er een ceremonie van bloedvermenging plaats had gevonden om te zien 
of het bloed van de vreemde in hun familie geen kwaad kon. Dit gebeur-
de omdat de mensen vroeger nog niet zo geïndividualiseerd waren als nu. 
Zij stonden meer onder het gezag van de ras- of familiegeest die in hun 
bloed woonde zoals de groepsgeest van de dieren in het bloed van de die-
ren woont. Om de mens van het juk van de familiegeest te bevrijden en 
het ego baas in zijn eigen lichaam te laten zijn werden internationale hu-
welijken gepropageerd. 
   Het bloed van mensen heeft verschillende kristallen zodat het mogelijk 
is het bloed van een blanke, een neger, een oosterling en dergelijke, van 
elkaar te onderscheiden. Maar er zal een tijd komen dat er nog veel grotere 
verschillen zullen zijn. Want zoals er verschil is in de kristallen die door de 
verschillende rassen in het bloed worden gevormd, zijn er ook verschillen 
in de kristallen die elk mens afzonderlijk vormt. [Het bloed kan in vier 
grote bloedgroepen worden verdeeld: A, B, AB en O. Maar die worden 
weer onderverdeeld. Een bloedgroep is een classificatie van bloed, bepaald 
door het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde moleculen, antigenen, op 
de buitenkant van het celmembraan van de rode bloedcellen.]  
   Als bloed door de slagaderen stroomt die zich diep in het lichaam bevin-
den, is het – helderziend gezien - gasvorming. Als het bloed dichter aan de 
oppervlakte komt condenseert het zich gedeeltelijk door warmteverlies en 
daarin leert het ego minerale kristallen vormen. In de Jupiterperiode zullen 
wij leren die van een lagere vorm van levenskracht te voorzien, en hen bui-
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ten onszelf te plaatsen als van een op planten lijkende samenstelling. In de 
Venusperiode zullen wij in staat zijn hen te voorzien van leven en hen op 
dieren te doen lijken. In de Vulcanusperiode tenslotte, zullen wij hen een 
verstand geven, en als rasgeesten over hen heersen. 
   Momenteel zijn wij nog maar nauwelijks begonnen met het individuali-
seren van ons bloed waardoor het mogelijk is bloed van de ene mens op 
een ander mens over te brengen, maar dat zal steeds moeilijker worden. 
Het bloed van een blanke zal iedereen, die op een lager niveau staat, do-
den, en het bloed van een geestelijk gevorderde persoon zal dat van ie-
mand die minder ontwikkeld is vergiftigen.   
   Een jong kind krijgt nu nog het bloed van zijn ouders. Tijdens de kinder-
jaren ligt dat opgeslagen in de thymus- of borstklier. Er komt een tijd dat 
het ego zo ver geïndividualiseerd is dat het alleen nog kan functioneren 
met bloed dat door hemzelf is aangemaakt. Dan zal de tegenwoordige ma-
nier van voortplanting opgevolgd worden door een andere, waardoor de 
geest zijn eigen lichaam kan scheppen, zonder de hulp van ouders. 
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17. De gevolgen van het wegnemen van organen 
 
In het algemeen wordt, wanneer een arm, of een been of een orgaan door 
operatie uit het stoffelijk lichaam wordt verwijderd, alleen het fysieke deel 
dat doordrongen is van planetaire ether, weggenomen. De vier ethers die 
het levenslichaam van de geopereerde man of vrouw vormen, blijven ach-
ter. Maar er is een soort magnetisch verband tussen het deel dat vergaat en 
het overeenkomstige, etherisch deel dat bij de persoon blijft. Daardoor 
voelt hij of zij nog enige tijd na de operatie pijn in het lichaamsdeel dat 
verwijderd werd, totdat dit vergaan is en het daarmee overeenkomende, 
etherische lichaamsdeel ontbonden is. 
   Op deze regel bestaan echter een paar uitzonderingen. Het stoffelijk li-
chaam probeert zich altijd zo goed mogelijk aan de veranderde omstan-
digheden aan te passen. Als door een wond ergens in het lichaam het 
bloed niet door de normale aderen kan stromen, zoekt het andere, waar-
door het wel kan circuleren. Maar een orgaan verschrompelt nooit zo-
lang het een nuttig doel kan dienen. Met het uit ether samengestelde le-
venslichaam is dat net zo. Als een arm of been geamputeerd is, is de 
etherische tegenhanger van dat lichaamsdeel voor de lichamelijke huis-
houding niet meer nodig en zal dan langzaam verschrompelen. Maar bij 
een orgaan als de milt, waar de etherische tegenhanger een belangrijke 
functie als toegangspoort voor de zonne-energie vervult, zal die natuurlijk 
niet ontbinden.  
   Men dient ook niet te vergeten dat waar ook in het stoffelijk lichaam 
ziekte optreedt, die plaats in het levenslichaam eerst dun, verzwakt en ziek 
is geworden. Door het onvermogen van het levenslichaam om het stoffe-
lijk lichaam van de benodigde levensenergie te voorzien, treden dan de li-
chamelijke symptomen van ziekte aan de dag. Omgekeerd zal, als de ge-
zondheid weerkeert, het levenslichaam het eerst opknappen en daarna 
treedt pas in het stoffelijk lichaam herstel op. Daarom is het een uitge-
maakte zaak dat als de fysieke milt ziek wordt, haar etherische tegenhan-
ger ook niet gezond is. Het valt daarom te betwijfelen of het wel verstandig 
is het zieke orgaan te verwijderen. Als dit echter gebeurt, zal het lichaam 
zich aan de nieuwe situatie proberen aan te passen en de etherische tegen-
hanger van de milt zal als voorheen blijven functioneren. 
   Een ander interessant gezichtspunt zien wij na het overlijden. Wanneer 
iemand die lichamelijk letsel heeft in de geestelijke wereld komt, denkt hij 
met hetzelfde verstand en ziet zichzelf zoals hij op aarde was. Dus wordt 
een litteken op zijn voorhoofd, of het verlies van een arm of been, door 
zijn verstand op de stof van de begeertewereld gereproduceerd, en hij 
schijnt daar net zo misvormd te zijn als hier. 
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   In de [eerste] wereldoorlog was dit zeer opmerkelijk, want alle soldaten 
die overleden met wonden die zij konden zien en waarvan zij de gevol-
gen konden vaststellen, hadden deze wonden ook in de begeertewereld. 
Zij voelden dezelfde pijn die zij zouden voelen als zij nog een stoffelijk li-
chaam hadden, omdat zij dachten dat het nog steeds pijn moest doen. 
Maar al gauw hielpen zij elkaar en werden daarin bijgestaan door hen die 
hulp van de Oudere Broeders hadden gekregen, om de zaak in het juiste 
licht te zien, namelijk dat er geen echte pijn was. Zo gauw zij ervan over-
tuigd waren dat hun wonden maar op inbeelding berustten, en dat zij ge-
leerd hadden dat zij hun lichamen in de normale, gezonde staat konden te-
rugbrengen, konden zij hun toestand meteen corrigeren. 
 
Het verwijderen van de amandelen 
 
Vaak wordt onze mening gevraagd over het verwijderen van de amande-
len. Wij hebben het verwijderen van deze nuttige organen altijd afgeraden. 
Op latere leeftijd geeft dit vaak keelklachten en longaandoeningen. Er zijn 
artsen die deze operatie niet nodig vinden. 
  De amandelen worden aangewezen door de Stier, één van de tekens 
waarin Venus thuishoort. Er bestaat grote overeenstemming tussen tekens 
die door dezelfde planeet beheerst worden. De Weegschaal, het andere te-
ken waarin Venus thuishoort, beheerst de nieren. Verwijdering van de 
amandelen uit het gebied van de Stier beïnvloedt de urineafscheiding in 
het gebied van de Weegschaal. Als daarom bij een kind de amandelen wor-
den verwijderd, wordt de aanleg voor jicht en reuma op latere leeftijd ver-
groot.   
   Vergrote amandelen zijn toe te schrijven aan het bereiken van de puber-
tijd en adolescentie. Het strottenhoofd is het tegenovergestelde orgaan van 
de voortplantingsorganen, zoals we zien bij het veranderen van de stem 
tijdens de pubertijd. Als de adolescentie voorbij is keren de amandelen 
weer tot hun normale grootte terug en ondervindt men er verder geen last 
van. 
   Bij acute gevallen raden wij altijd citrusvruchten aan als het beste ont-
smettingsmiddel, maar ook Ananas. Citroensap met water aangelend en 
honing. Koude kompressen bij het naar bed gaan geven bij keelaandoe-
ningen verlichting. Als het kind een witte stof opgeeft is dat een goed te-
ken. 
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18. Geneesmethoden 
 

Inleiding 
 
Welke vorm van genezing aan te raden is hangt af van de aard van de ziekte 
en het temperament van de patiënt. Als wij met een gebroken been te ma-
ken hebben is het natuurlijk nodig dat er een chirurg aan te pas komt. 
Als er een inwendige stoornis is kan misschien de huisarts helpen, anders 
een internist. Als iemand geestelijk is ingesteld kan een gebedsgenezer 
worden ingeschakeld als men daar vertrouwen in heeft. Maar als een pati-
ent daar geen vertrouwen in heeft is het beste gewoon naar de huisarts te 
gaan. Belangrijk is een genezer te kiezen waarin de patiënt vertrouwen 
heeft. 
 
Vaccinatie en tegengif 
 
Veel ziekten worden veroorzaakt door bacteriën en virussen die ons li-
chaam binnendringen, waarop het lichaam reageert door ze onschadelijk te 
maken. Als iemand met goed gevolg een bepaalde ziekte heeft overwon-
nen is men daar immuun voor geworden. Op dit principe is het inenten 
gebaseerd door in een lichaam een kleine hoeveelheid dode virussen of 
bacteriën in te spuiten zodat het lichaam als reactie antistoffen aanmaakt. 
   Als iemand een ziekte heeft opgelopen en men zelf niet in staat is die 
te overwinnen kan ook een serum worden toegediend met antistoffen. Die 
zijn doorgaans afkomstig van dieren. 
   Bij normale gezondheid neemt het lichaam meer zonne-energie op dan 
het nodig heeft. Het overtollige wordt over het hele lichaam weer uitge-
straald die micro-organismen verhinderen het lichaam binnen te dringen. 
Voor de spijsvertering is extra zonne-energie nodig. Als wij matig eten en 
voedsel kiezen dat gemakkelijk wordt verteerd blijft er meer zonne-energie 
over om ons lichaam te beschermen. 
 
 
Hoofdstuk 19. De omvang van genezing; is achterhaald  
 
Hoofdstuk 20. Over het leiden van genezingscentra; is niet 
meer van toepassing. 
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DEEL 4. DE DOOD 

 
21. Wat de dood in wezen is 

 
Ooit, na een kort of een lang leven, komt er een einde aan ons stoffelijk be-
staan, wat de geboorte in een nieuwe wereld betekent. Geboorte en dood 
kunnen worden beschouwd als het verplaatsen van de menselijke bedrij-
vigheid van de ene wereld naar een andere. Het hangt ervan af waar wij ons 
bevinden of wij een dergelijke verandering geboorte of dood noemen. Als 
iemand de wereld betreedt waarin wij leven, noemen wij dat geboorte; bij 
het verlaten van ons bestaansgebied om een andere wereld binnen te gaan, 
noemen wij dat dood. Maar voor de betreffende persoon is de overgang 
van de ene wereld naar de andere slechts als de verhuizing naar een andere 
stad. Hij leeft onveranderd; alleen de uiterlijke omgeving en de situatie zijn 
veranderd. 
   De overgang van de ene wereld naar de andere gaat vaak gepaard met 
min of meer onbewustheid, zoals slaap. Daarom kan ons bewustzijn nog 
gericht zijn op de wereld die wij hebben verlaten. In onze prille jeugd zijn 
wij eigenlijk nog omringd door de hemelwereld. Alle kinderen zijn korte of 
lange tijd na hun geboorte helderziend. Zij die sterven nemen de stoffelijke 
wereld nog enige tijd waar. Als wij in de volle kracht van ons stoffelijk le-
ven overlijden, sterk verbonden met familie, vrienden of andere belangen, 
zal de stoffelijke wereld veel langer onze aandacht in beslag nemen dan als 
de dood komt als wij oud zijn, als de aardse banden al zijn losgemaakt, 
voordat de verandering, die wij dood noemen, plaatsvindt. Dit is volgens 
hetzelfde principe dat de pit in een onrijpe vrucht aan het vruchtvlees vast-
zit, terwijl hij zonder moeite uit een rijpe vrucht verwijderd kan worden. 
Daarom is het gemakkelijker op vergevorderde leeftijd te sterven dan in de 
jeugd. 
   De onbewustheid waarmee de verandering van de komende geest bij de 
geboorte en de gaande geest bij de dood meestal gepaard gaat, komt door 
ons onvermogen om onze concentratie meteen aan te passen en is te ver-
gelijken met de moeite die wij hebben als wij vanuit een donkere huiskamer 
op een zonnige dag de straat op gaan, of omgekeerd. Het duurt dan enige 
tijd voordat wij de voorwerpen om ons heen kunnen onderscheiden. Dat 
geldt ook voor de pasgeborene en pasgestorvene, beiden moeten weer 
wennen aan hun nieuwe omgeving. 
   Wanneer het moment komt dat de voltooiing van het leven op aarde 
aanbreekt, en het fysieke lichaam niet meer van nut is, trekt de geest zich 
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via het hoofd terug, het verstand en het begeertelichaam meenemend, zo-
als iedere nacht tijdens de slaap. Het levenslichaam is nu nutteloos, zodat 
ook dit wordt teruggetrokken. Als het zilveren koord, dat de hogere licha-
men met de lagere verbindt breekt, kan dit nooit meer worden hersteld.18 
   Wij weten dat het levenslichaam uit ether bestaat, en dat het tijdens het 
leven van plant, dier en mens hun stoffelijk lichaam omhult. Ether is fysie-
ke materie, en heeft daarom gewicht. De enige reden waarom wetenschap-
pers deze stof niet kunnen wegen, is dat zij niet in staat zijn er een hoeveel-
heid van op een weegschaal te leggen. Maar wanneer bij de dood de ether 
het stoffelijk lichaam verlaat, zal er in elk geval vermindering van gewicht 
plaatsvinden wat aantoont dat iets onzichtbaars, dat gewicht heeft, op dat 
moment het stoffelijk lichaam verlaat. 
   De medische wetenschap weet, dat welke kracht het ook is die het hart 
doet bewegen, deze niet van buitenaf komt, maar binnenin het hart zelf 
zit. De occultist ziet in de linker hartkamer een ruimte, dicht bij de hart-
punt gelegen, waar een klein atoom in een zee van de hoogste ether zwemt. 
De kracht in dat atoom, zoals de kracht in alle andere atomen, is hetzelfde 
leven als dat van God. Zonder die kracht zou het mineraal zich niet tot 
kristallen kunnen vormen; zou het planten-, dieren- en mensenrijk niet in 
staat zijn lichamen op te bouwen. Hoe dieper wij op iets ingaan, des te dui-
delijker zien wij hoe waar het is, dat wij in God leven, bewegen en bestaan. 
   Dit atoom wordt het zaadatoom genoemd. De zich daarin bevindende 
kracht doet het hart kloppen en houdt het organisme in leven. Alle ande-
re atomen in het lichamen moeten met dit atoom in overeenstemming tril-
len. De krachten van dat zaadatoom waren in elk stoffelijk lichaam van dat 
specifieke ego aanwezig dat ooit in zijn bezit was, en op zijn plastische aan-
tekenboekje zijn alle ervaringen van dat specifieke ego, uit al zijn levens, 
gegrift. Als wij tot God terugkeren, als wij weer allen één met God zullen 
zijn, zal dat verslag, dat vooral Gods verslag is, nog steeds bestaan en zul-
len wij dus onze individualiteit behouden. Zoals hieronder zal worden be-
schreven, zetten wij onze ervaringen om in eigenschappen, kwaad wordt 
omgezet in goed, en het goede bewaren wij als kracht voor hoger goed, 
maar het verslag van onze ervaringen is van God en is God, in de diepste 
zin. 
   Het zilveren koord, dat de lagere en de geestelijke lichamen verbindt, 
eindigt bij het zaadatoom in het hart.19 Als het aardse leven op natuurlijke 

 
18 Zie eveneens Prediker 12:5-7. 
19 Later onderzoek van Heindel toont aan dat het zilveren koord van het hart naar de 

zonnevlecht bestaat uit ether; van de zonnevlecht naar de lever uit begeertestof; van de 
lever naar de voorhoofdsholte uit gedachtestof. Zie Heindel, Het zilveren koord en de zaad- 
atomen. 
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manier eindigt, maken de krachten in dat zaadatoom zich los en verlaten 
via de longmaagzenuw of nervus vagus, en de achterzijde van het hoofd, 
en verder langs het zilveren koord, samen met de hogere lichamen, het 
stoffelijk lichaam. Dit losrukken uit het hart kenmerkt de fysieke dood. 
Maar het verbindende zilveren koord breekt niet meteen, in sommige ge-
vallen pas na enige dagen.  
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22. De gevolgen van zelfmoord 

 
Wanneer de geest neerdaalt om weer geboren te worden, gaat hij door de 
tweede hemel. Daar wordt hij geholpen door de scheppende hiërarchieën 
bij het vormen van het oertype voor zijn toekomstig lichaam. In dit oerty-
pe prent hij langzaam aan een leven in dat een bepaald aantal jaren zal blij-
ven bestaan. Deze oertypen zijn holle ruimten en maken een zoemende, 
trillende beweging die materiaal uit de stoffelijke wereld aantrekken, en alle 
atomen in het lichaam in beweging brengen in overeenstemming met het 
kleine atoom dat zich in het hart bevindt en het zaadatoom wordt ge-
noemd, dat als een stemvork aan al het overige materiaal in het lichaam 
de toon aangeeft. Op het moment dat het hele leven op aarde is uitgeleefd, 
houdt het oerbeeld op met trillen, het zaadatoom wordt teruggetrokken, 
het grofstoffelijk lichaam begint te ontbinden, en het begeertelichaam - 
waarin het ego in het louteringsgebied en de eerste hemel functioneert – 
[dat eivormig is en ongeveer 45 cm buiten het stoffelijk lichaam uitsteekt], 
neemt dan het uiterlijk van het stoffelijk lichaam aan. Dan begint de taak 
om de slechte gewoonten en daden in het louteringsgebied te zuiveren en 
het goede uit het leven in de eerste hemel te assimileren. 
   Het voorgaande beschrijft de normale omstandigheden wanneer de loop 
van de natuur niet verstoord wordt. Maar in geval van zelfmoord ligt dat 
anders. De zelfmoordenaar heeft het zaadatoom meegenomen, maar het 
holle oertype blijft trillen. Daardoor heeft de zelfmoordenaar het gevoel 
alsof hij is uitgehold en ervaart in zijn binnenste een knagend gevoel, dat 
het best met de knagende pijn van ontzettende honger vergeleken kan 
worden [of met kiespijn, maar dan over het hele lichaam verspreid]. Ma-
teriaal voor het vormen van een grofstoffelijk lichaam is ruimschoots voor 
handen, maar omdat hij de maat van het zaadatoom mist [die de trillings-
hoogte moet aangeven], is het voor hem onmogelijk dat materiaal te assi-
mileren en er een lichaam uit op te bouwen. Dat vreselijke gevoel van uit-
gehold te zijn, duurt net zolang als zijn leven normaal geduurd zou hebben. 
Zo leert de wet van oorzaak en gevolg hem dat het verkeerd is van de le-
vensschool te spijbelen en dat dit niet ongestraft blijft. Wanneer in een 
volgend leven zich dan moeilijkheden voordoen, zal hij zich het lijden uit 
het verleden dat uit zijn zelfmoord voortvloeide, herinneren en zal hij 
doorgaan met ervaring op te doen die zijn zielengroei bevordert.  
   Het is merkwaardig dat het plegen van zelfmoord in het ene leven en 
het daarop volgende lijden na de dood gedurende de tijd dat het oertype 
nog bestaat, bij dergelijke mensen vaak een ziekelijke angst voor de dood 
in een volgend leven doet ontstaan zodat, als die gebeurtenis in de loop van 
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het gewone leven plaatsheeft, zij na het verlaten van hun lichaam buiten 
zichzelf van angst schijnen en zó dolgraag weer naar de stoffelijke wereld 
willen terugkeren dat zij vaak op de meest absurde en ondenkbare manier 
de misdaad van bezetenheid bedrijven. 
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23. Oorzaken van overlijden in de kinderjaren 

 
Wanneer de mens sterft, neemt hij zijn verstand, begeertelichaam en le-
venslichaam - dat de voorraadschuur van de beelden uit zijn afgelopen le-
ven is - met zich mee. Tijdens de drieëneenhalve dag na zijn overlijden, 
worden die beelden op het begeertelichaam geëtst en vormen de basis voor 
het leven in het louteringsgebied en de eerste hemel, waar het kwaad gelou-
terd wordt en het goede geassimileerd. De ervaring van het leven zelf 
wordt vergeten, zoals het proces om te leren schrijven vergeten wordt, 
terwijl het vermogen daartoe behouden blijft. Zodoende behoudt de mens 
de vergaarde essence van al zijn ervaringen, zowel uit zijn vroegere levens 
op aarde als uit zijn afgelopen bestaanstoestanden in het louteringsgebied 
en de verschillende hemelwerelden die zijn geestelijke rijkdom voor het 
volgende leven vormen. Het verdriet dat hij heeft geleden spreekt tot hem 
als de stem van het geweten en het goede dat hij deed geeft hem een altruïs-
tisch karakter. 
   Als de drieëneenhalve dag vlak na de dood in een toestand van vrede en 
rust zijn doorgebracht, kan men zich veel beter op het afdrukken van het 
afgelopen leven concentreren. De afdruk op het begeertelichaam zal dan 
veel dieper zijn dan wanneer men door hysterisch geweeklaag van fami-
lieleden of andere oorzaken gestoord wordt. Daardoor zal men een in-
tenser gevoel voor goed en kwaad in het louteringsgebied en de eerste he-
mel ervaren. In toekomstige levens zal dat intense gevoel met niet mis te 
verstane stem tot ons spreken. Maar als geweeklaag van familie de aan-
dacht afleidt, of wanneer iemand als gevolg van een ongeval om het leven 
komt – op een drukke weg of bij een spoorwegongeluk, een brand in een 
schouwburg of onder andere schokkende omstandigheden – heeft men 
natuurlijk geen gelegenheid zich behoorlijk te concentreren. Evenmin kan 
men zich concentreren als men op het slagveld sneuvelt. Omdat het niet 
eerlijk is als men zijn levenservaring zou moet missen alleen omdat men op 
een ongelukkige manier overlijdt, zorgt de wet van oorzaak en gevolg voor 
compensatie. 
   Als een kind ter wereld komt denken wij meestal: het is geboren en daar- 
mee afgelopen. Maar evenals het grofstoffelijk lichaam tijdens de zwanger-
schap door zijn ligging in de beschermende baarmoeder tegen schokken 
uit de buitenwereld beschermd wordt tot het voldoende ontwikkeld is om 
de omstandigheden in de buitenwereld het hoofd te bieden, zo maken ook 
het levenslichaam, het begeertelichaam en het verstand een groeiproces 
door en worden na elkaar op verschillende tijdstippen geboren. Omdat zij 
niet zo’n lange ontwikkeling achter de rug hebben als het grofstoffelijk li-
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chaam, kost het meer tijd voordat zij voldoende ontwikkeld zijn om geïn-
dividualiseerd te worden. Het levenslichaam wordt op het zevende jaar ge-
boren, aangegeven door een periode van buitensporige groei. Het be-
geertelichaam wordt omstreeks het veertiende jaar geboren als de puberteit 
begint. Het verstand wordt omstreeks het eenentwintigste jaar geboren als 
men zegt dat het kind volwassen is en meerderjarig. 
   Wat niet tot leven is gekomen, kan ook niet doodgaan. Dus als een kind 
vóór de geboorte van het begeertelichaam sterft, gaat het in de geestelijke 
werelden rechtstreeks naar de eerste hemel. Het kind kan niet naar de 
tweede of derde hemel opstijgen, omdat het begeertelichaam en het ver-
stand nog niet geboren zijn en dus ook niet sterven kunnen. In de eerste 
hemel wacht de geest dus eenvoudig af totdat er zich een nieuwe gelegen-
heid om geboren te worden aandient. Omdat het ego in zijn afgelopen le-
ven onder bovengenoemde ongelukkige omstandigheden gestorven is on-
derwijst men het ego als dat in zijn volgende leven als kind gestorven is, 
de gevolgen van hartstocht en begeerte, zodat de geest toch de lessen leert 
die hij anders, als hij niet was gestoord, in het louteringsgebied geleerd zou 
hebben. Het kind wordt dan toch met een voldoende ontwikkeld geweten 
geboren, zodat het zijn ontwikkeling kan voortzetten. 
   Omdat de mens in het verleden erg oorlogszuchtig was, en er door on-
wetendheid geen zorg aan stervenden op het slagveld werd besteed, en 
ook bij een kleiner aantal mensen dat in bed overleed gewaakt werd, moest 
er onvermijdelijk een grote kindersterfte plaatshebben. Maar omdat de 
mens wijzer wordt en beseft dat hij op de eerste plaats zijn broeders hoe-
der is als die sterft, en wij hem niet beter kunnen helpen dan door rustig 
en toegewijd te zijn, zal kindersterfte op grote schaal ophouden te bestaan. 
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24. De juiste zorg voor de overledene 

 
   Het levenslichaam is het voertuig voor zintuiglijke waarneming. Omdat 
dit bij het lichaam van gevoel, het begeertelichaam, blijft en het etherische 
koord hen met het ontzielde stoffelijk lichaam verbindt, ligt het voor de 
hand dat, totdat het zilveren koord gebroken wordt, er een zeker gevoel 
door de geest wordt ervaren als zijn stoffelijk lichaam verstoord wordt. 
Het veroorzaakt dus pijn als er sectie wordt verricht en als het lichaam 
[binnen 3½ dag] wordt verbrand. 
   Mij [Heindel] werd een geval verteld waarbij een chirurg drie tenen van 
een levende patiënt onder narcose amputeerde. Die wierp de verwijderde 
tenen in een heet kolenvuur, waarna de patiënt onmiddellijk begon te gil-
len. Want het snelle vergaan van de stoffelijke tenen veroorzaakte een even 
snelle ontbinding van de etherische tenen, die met de geestelijke lichamen 
waren verbonden. Op dezelfde manier wordt de geest zonder lichaam van 
een paar uur tot drieëneenhalve dag na de dood, door verstoring gekweld. 
Daarna is elke verbinding met het lichaam verbroken en begint het lichaam 
te vergaan. 
   Daarom moet er goed voor worden gewaakt dat een overledene door 
dergelijke handelingen niet wordt gehinderd. Stilte en gebed doen in die 
tijd enorm veel goed. Als wij van de overledene houden zullen wij door 
deze instructies op te volgen diens blijvende dankbaarheid verdienen. 
   In verband met stervende mensen, blijkt dat die in veel gevallen onbe-
schrijflijk lijden door de misplaatste aanhankelijkheid van hun vrienden. 
Door een stervende stimulerende middelen toe te dienen wordt waar- 
schijnlijk meer leed veroorzaakt dan in enig ander geval. Het is niet moei-
lijk om het lichaam te verlaten, maar stimulerende middelen hebben tot 
gevolg dat de vertrekkende geest met de kracht van een katapult weer in 
zijn lichaam wordt teruggeworpen, om opnieuw het lijden te ondergaan 
waaraan hij juist ging ontsnappen. Vaak hebben stervenden zich bij onder-
zoekers hierover beklaagd. Eén van hen zei in zijn hele leven niet zoveel te 
hebben geleden als in de vele uren toen men hem het sterven belette. Als 
blijkt dat het overlijden onafwendbaar is, is de enig juiste manier de natuur 
haar loop te laten. 
   Een ander, noch ingrijpender vergrijp tegenover stervenden, is zich over 
te geven aan luid gehuil of geweeklaag rond of dichtbij het sterfbed. Direct 
na zijn bevrijding [van het stoffelijk lichaam], vanaf enige uren tot enkele 
dagen daarna, wordt de geest in beslag genomen door een buitengewoon 
belangrijke taak. De waarde van het voorbije leven hangt voornamelijk af 
van de aandacht die de overledene hieraan kan geven. Zoals wij zullen zien, 
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zal er veel verloren gaan als de geest wordt afgeleid door gesnik of gejam-
mer van beminde omstanders. Veel toekomstig verdriet, voor iedereen die 
erbij betrokken is, kan worden vermeden als de stervende door gebed 
wordt gesterkt, en geholpen wordt door stilte. Wij zijn nooit zozeer onze 
broeders hoeder als wanneer die dit Getsemane doormaakt. Hier ligt één 
van onze grootste gelegenheden hem of haar te helpen en voor onszelf 
hemelse schatten te vergaren. 
   Wij hebben het wonder van de geboorte bestudeerd en daarover is een 
hele wetenschap ontstaan. Er zijn gynaecologen en verloskundigen om 
moeder en kind zo goed mogelijk te verzorgen, maar er bestaat zeer gro-
te behoefte aan wetenschappelijke kennis over de dood. Als een kind ter 
wereld komt gaan wij daar zo verstandig mogelijk mee om, maar wanneer 
een levenslange vriend op het punt staat ons te verlaten staan wij er hulpe-
loos bij, niet wetend hoe te helpen. Of, erger dan dat, wij staan te klungelen 
en veroorzaken leed in plaats van steun. 
   Het levenslichaam is de opslagplaats van zowel het bewuste als onderbe- 
wuste geheugen. Elke handeling en ervaring in het afgelopen leven wordt 
onuitwisbaar op het levenslichaam gegrift zoals een landschap op een ne-
gatief. Als de geest het levenslichaam uit het stoffelijk lichaam heeft terug-
getrokken, ligt het hele leven, zoals dat door het onderbewuste geheugen 
werd opgetekend, open voor de blik van de geest. Het komt door het ge-
deeltelijk losmaken van het levenslichaam, dat bij iemand die op het punt 
staat te verdrinken zijn hele leven als in een flits aan zich voorbij ziet trek-
ken voordat hij of zij bewusteloos raakt. Het zilveren koord blijft heel, 
want anders zou er geen reanimatie mogelijk zijn. In het geval waar de 
geest bij de dood bewusteloos wordt, is de beweging langzamer. Men staat 
er als een toeschouwer bij terwijl de beelden elkaar opvolgen, vanaf de 
dood tot aan de geboorte, zodat men eerst de gebeurtenissen vlak voor het 
sterven ziet, dan de jaren als volwassen man of vrouw, jongen of meisje, 
kind en zuigeling, om bij de geboorte te stoppen. Op dat moment heeft 
men er geen gevoelens bij. Het doel is uitsluitend het griffen van het pa-
norama op het begeertelichaam, dat de zetel van het gevoel is. Als het ego 
de begeertewereld binnentreedt, zal door deze indrukken het gevoel wor-
den beseft. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de intensiteit van het 
gevoel dat men ondervindt, afhangt van de tijdsduur van het inprenten en 
de aandacht die men daaraan geschonken heeft. Als men gedurende die 
tijd niet gestoord werd door geluiden en geweeklaag van de omstanders, 
zal er op het begeertelichaam een diepe, scherpe indruk worden ingeprent.     
   In het louteringsgebied zal het kwaad dat men deed dan sterker gevoeld 
worden en zal in de hemel het goede dat men deed worden versterkt. 
Hoewel de ervaringen zelf in een volgend leven verloren zullen gaan, zul-
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len de gevoelens blijven bestaan als de innerlijke stem. Als de gevoelens 
sterk in het begeertelichaam van de geest zijn ingedrukt, zal deze stem be-
slist duidelijk en overtuigend spreken. Zij zal iemand ontegenzeggelijk 
aanzetten af te zien van dat wat in het vorige leven pijn veroorzaakte en 
doen luisteren naar dat wat goed is. Daarom loopt het panorama achter-
stevoren, zodat de geest eerst de gevolgen ziet en daarna wat de oorzaak 
was.  
   Wanneer het stoffelijk overschot begraven wordt ontbindt het levensli-
chaam langzaam, tegelijk met het grofstoffelijk lichaam, zodat als bijvoor-
beeld een arm in het graf vergaan is, de etherische arm van het levensli-
chaam, dat boven het graf zweeft, eveneens verdwijnt, totdat het laatste 
spoor van het lichaam is verdwenen. Bij crematie echter ontbindt het le-
venslichaam meteen. Omdat dit de voorraadschuur van de beelden uit het 
afgelopen leven is die op het begeertelichaam gegrift moeten worden om 
de basis te vormen voor het leven in het louteringsgebied en de eerste 
hemel, is het een grote ramp als crematie plaatsheeft voordat die drieën-
eenhalve dag zijn verstreken. Zonder hulp kan de overleden geest het niet 
bijeen houden.  
   Hieruit bestaat een deel van het werk van de onzichtbare helpers dat 
voor de mensheid gedaan wordt. Soms worden zij door natuurgeesten en 
anderen - die daarvoor speciaal door de scheppende hiërarchieën of lei-
ders van de mensheid zijn aangewezen - geholpen. Ook gaat er iets verlo-
ren wanneer iemand gecremeerd wordt voordat het zilveren koord van-
zelf breekt. In dat geval is de indruk nooit zo diep als anders het geval is 
en dat heeft gevolgen op toekomstige levens. Want hoe dieper de afdruk 
van het afgelopen leven op het begeertelichaam is, des te intenser is het 
lijden in het louteringsgebied voor wat misdreven is, en des te intenser is 
ook de vreugde in de eerste hemel die uit de goede daden uit het afgelo-
pen leven voortvloeit. Dat lijden en die vreugde uit onze voorgaande le-
vens vormen wat wij ons ‘geweten’ noemen. Als wij dus een deel van het 
leed niet gevoeld hebben, verzwakt daardoor ook het besef dat ons in 
toekomstige levens ervan moet weerhouden om steeds weer in dezelfde 
fouten te vervallen. De gevolgen van te vroege crematie zijn dus verstrek-
kend.  
   Het was het instorten van het levenslichaam dat de lengte van het pano-
rama bepaalt en de geestelijke lichamen dwingt zich terug te trekken. Dus 
als na de dood het levenslichaam instort, moet de geest zich terugtrekken, 
waardoor het panorama eindigt. De duur van het panorama hangt daarom 
af van de tijd die iemand, als nodig is, kan wakker blijven. Sommige men-
sen kunnen maar een paar uur wakker blijven, anderen kunnen dat een 
paar dagen volhouden, afhankelijk van de kracht van hun levenslichaam. 
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   Als de geest het levenslichaam heeft verlaten, keert het levenslichaam 
weer terug naar het stoffelijk lichaam en blijft boven het graf zweven om 
daar, tegelijk met het stoffelijk lichaam, te ontbinden. Voor een helder-
ziende is het een weerzinwekend gezicht om over een kerkhof te lopen 
en al die levenslichamen te zien, waarvan de staat van ontbinding duidelijk 
aangeeft hoe het met de overblijfselen in de graven is gesteld. Als er meer 
helderzienden waren zou men eerder tot crematie geneigd zijn; niet zozeer 
om gezondheidsredenen, dan wel als een maatregel om onze gevoelens te 
sparen. 
   Wanneer de belangstelling vóór, en het geloof ín een leven na de dood 
weer algemeen wordt, zal de mensheid meer doordrongen worden van 
de noodzaak van een verantwoorde methode voor de zorg van hen die 
overlijden. De geest zal dan omringd worden door liefde en vrede. Ook zal 
hij dan een dieper en duidelijker verslag hebben om zijn levenswerk in zijn 
nieuwe situatie te beginnen. 
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25. Hoe zij die overleden zijn geholpen kunnen worden 
 
Als het ego in de stoffelijke wereld komt is dat in zeker opzicht een re-
den tot blijdschap, want deze wereld geeft ons materiaal voor zielengroei 
en wij kunnen er ervaring in opdoen. Vanuit een ander gezichtspunt be-
zien, als een geest in deze wereld komt en de gevangenis van zijn stoffelijk 
lichaam binnengaat, verkeert hij in een zeer beperkende toestand die wij 
ons maar kunnen voorstellen. Blij te zijn als een kind wordt geboren en 
te treuren als het door de dood bevrijd wordt, is hetzelfde als blij te zijn als 
een vriend in de gevangenis wordt opgesloten en te treuren als hij vrij 
komt. 
   Onze plichten tegenover onze geliefden die overleden zijn, eindigen 
niet als de stoffelijke banden verbroken worden. Wij zijn verantwoordelijk 
voor hen over het graf heen. Na de dood blijft onze houding hen nog 
steeds beïnvloeden omdat zij hun vroegere omgeving meestal niet direct 
verlaten. Veel personen blijven nog enige maanden in of dichtbij hun huis. 
Zij voelen de sfeer nog beter dan toen zij op de aarde waren. Als wij naar 
hen verlangen, om hem treuren of wanhopig zijn, brengen wij ons eigen 
verdriet op hen over en binden wij hen aan huis omdat zij proberen ons te 
troosten. Op die manier verhinderen wij hen om met hun geestelijke 
ontwikkeling verder te gaan. Hoewel het vergeven kan worden aan hen 
die de feiten over leven en dood niet kennen, nemen mensen die de Rozen- 
kruisersleer bestudeerd hebben een zware verantwoordelijkheid op zich 
als zij toegeven aan hun gevoelens.     
   Hoeveel beter is dan de houding van hen die bekend zijn met de leer van 
de Rozenkruisers en die er ook hun voordeel mee doen. Bij het overlijden 
van iemand die hen dierbaar is, is hun houding blijmoedig, hoopvol en 
bemoedigend. Het zelfzuchtige verdriet en het verlies worden beheerst 
opdat de overledene alle mogelijke bemoediging ontvangen zal. Meestal 
kleden de nabestaanden zich voor de begrafenis in het wit en zijn in een 
blijmoedige stemming. De nabestaanden denken niet: ‘Wat moet ik na dit 
verlies beginnen? De hele wereld lijkt mij leeg!’ Maar: ‘Ik hoop dat zij of 
hij zich in de nieuwe omstandigheden zo snel mogelijk op haar of zijn ge-
mak zal voelen en niet verdrietig is bij de gedachte ons te hebben moeten 
achterlaten.’ 
   Zo wordt door de hartelijkheid, het altruïsme en de liefde van de achter-
gebleven vrienden, de overleden geest in staat gesteld de nieuwe omgeving 
onder veel betere omstandigheden binnen te gaan. Zij die de Rozenkrui-
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sersleer bestuderen, kunnen niet beter doen dan deze kennis overal te ver-
spreiden. 
   Het is in ons belang als wij kennis hebben van de geestelijke werelden. 
Zij die moeite willen doen om hun sluimerende vermogens te wekken, is 
het ontwikkelen van het daarvoor nodige zintuig alleen maar een kwestie 
van tijd. Als die tijd komt kunnen wij zelf zien dat de zogenoemde doden 
rondom ons zijn. In feite is er geen dood zoals John McCreery20 in het 
volgende gedicht zegt: Er is geen dood. 
 
 
 Er is geen dood. De sterren gaan onder             There is no death. The stars go down 
 om op een ander strand op te gaan.                     to rise upon another shore, 
 En helder in de hemelse juwelen kroon              and bright in heaven’s jeweled crown 
 schijnen zij voor altijd.                                              they shine forevermore.  
 
 Er is geen dood. De bladeren van het bos         There is no death. The forest leaves 
 veranderen de onzichtbare lucht tot leven.        convert to life the vieuwless air. 
 De rots verbrokkelt om het hongerige              The rocks disorganize to feed 
 mos op hen te voeden.                                             the hungry moss they bear. 
 
 Er is geen dood. De aarde die wij betreden      There is no death. The dust we tread 
 zal onder de zomerregens veranderen                shall change beneath the summer showers 
 in het gouden graan of het rijpe fruit                   to golden grain or mellow fruit, 
 of in regenboogkleurige bloemen.                        or rainbow-tinted flowers. 
 
 Er is geen dood. De bladeren mogen afvallen  There is no death. The leaves may fall, 
 de bloemen mogen verwelken en verdwijnen.  the flowers may fade and pass away.  
 Zij wachten slechts tijdens de winterse uren      They only wait through wintry hours 
 op de warme zachte adem van mei.                      the warm, sweet breath of May. 
 
 Er is geen dood, hoewel wij treuren                     There is no death, although we grieve 
 als mooie vertrouwde vormen                                when beautiful familiar forms 
 die wij hebben leren liefhebben worden             that we have learned to love are torn 
 uit onze omsluitende armen losgescheurd.        from our embracing arms. 
 
 Hoewel met gebogen en gebroken hart,             Although with bowed and breaking heart, 
 met rouwkleding en zachte tred                             with sable garb and silenttread. 
 wij hun nutteloos stof te ruste dragen                  We bear their senseless dust to rest                   
 en zeggen dat zij dood zijn.                                     and say that they are dead. 
 
 Zij zijn niet dood. Zij zijn slechts voortgegaan They are not dead. They have but passed  
 achter de mist die ons hier verblindt                    beyond the mists that blind us here. 

 
20 John Luckey McCreery, 1835-1906. 
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 in een nieuw en weidser leven                                Into a new and larger life 
 van die serene sfeer.                                                   of that serener sphere. 
  
                     
 Zij wierpen alleen hun stoffelijk gewaad af        They have but dropped their robe of clay 
 om een stralend gewaad aan te trekken.              to put a shing raiment on. 
 Zij zijn niet ver weg getrokken,                              They have not wandered far away, 
 zij zijn niet ‘verloren’ of ‘heen gegaan’.                they are not ‘lost’ or ‘gone.’ 
 
 Hoewel onzichtbaar voor het sterfelijk oog       Though unseen to the mortal eye, 
 Zijn zij nog hier en houden nog van ons            they still are here and love us yet. 
 De geliefden die zij hebben achtergelaten          The dear ones they have left behind 
 vergeten zij nooit.                                                       they never do forget. 
 
 Soms, op ons koortsige voorhoofd                      Sometimes upon our fevered brow 
 voelen we hun contact, een adem van balsem   we feel their touch, a breath of balm. 
 Onze geest ziet hen, en onze harten                     Our spirit sees them, and our hearts 
 worden getroost en kalm.                                        grow comforted and calm. 
 
 Ja, steeds dichtbij ons, hoewel onzichtbaar        Yes, ever near us, though unseen, 
 Onze geliefde, onsterfelijke geesten treden        our dear, immortal spirits tread  
 want geheel Gods grenzeloos heelal                     for all God’s boundless universe 
 is leven - er zijn geen doden.                                   is Life  -  there are no dead.        
 
 
 
 
 Diagram 2. Gedeeltelijk. 
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