
Gezondheid en genezing 

De bestudeerder van theosofie moet het gehele vraagstuk van de fijnere 
lichamen van de mens, hun onderlinge samenhang en inwerking op de 
lichamelijke weefsels en functies beschouwen, wil hij iets begrijpen van de 
problemen, die verband houden met gezondheid en genezing. Volgens 
occulte leringen bepalen de fijnere en onzichtbare elementen in de natuur 
de groei en het welzijn van de lichaamsvormen, en in de laatste jaren is de 
orthodoxe medische wetenschap dit gezichtspunt gaan ondersteunen. De 
wetenschappelijke benadering van het verband tussen geest en stof wordt 
nu psycho-somatische wetenschap genoemd: deze erkent het effect van 
mentale en emotionele toestanden op het lichaam en maakt daar in de 
praktijk gebruik van. 

Minder orthodox, maar niettemin van grote betekenis, is het werk van een 
groep genaamd radi-aesthetici, die de krachtige onzichtbare uitstralingen 
van het lichaam bestuderen. Zij gebruiken deze voor het stellen van diag
nosen en voor het behandelen van zieken. In het occultisme worden deze 
uitstralingen als een manifestatie van het "lichaam van de ademhaling" 
of "het etherisch lichaam" beschouwd, en over dit zeer belangrijke punt 
zal men veel vinden in de theosofische literatuur. 

Een nuttige inleiding tot de theosofische ideeën betreffende dit gehele 
onderwerp vindt men in: Same Unrecognised Factors in Medicine, dat 
gepubliceerd is als resultaat van 10 jaren werken van de Medical Research 
Group van het Theosofical Research Centre, Londen. Het bevat niet alleen 
een algemene schets van het betreffende materiaal, maar verwijst ook naar 
andere waardevolle werken. De Ziel en haar Mechanisme, door Alice 
Bailey, is een goedgedocumenteerde studie van oosterse en westerse lerin
gen over klieren en etherische kracht· centra of chakras. Dr. Leslie Weather
head's boek over geestelijke genezing is een grondige en belangwekkende 
uiteenzetting van een uitgebreid ondérwerp. 



Aanbevolen werken: 

C. W. Leadbeater: De Chakra's. 

C. W. Leadbeater: De Zichtbare en Onzichtbare Mens. 

A. Gardner: Vital Magnetic Healing. 

Clara Codd: De Scheppende Kracht. 

G. Hodson: Health and the Spiritual Life. 

Deze boekjes en meer dergelijke literatuur zijn bij de Theosofische Uit
geverij en Boekhandel, Amsteldijk 76, tel. 020-719192, of bij de Centrale 
Biblioheek, Tolstraat 154, Amsterdam-Z. aan te vragen. 
Verdere inlichtingen bij de Adm. T.V.N.A., Amsteldijk 76, Amsterdam-Z. 
Tel. 020-798628. 
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