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Kanker en de weg naar een geestelijk immuunsysteem 
 
Mieke Goor-van Egmond 
 
Als mens weten we allemaal wat ermee wordt bedoeld: kanker. We 
hebben er misschien in onze directe omgeving al eens mee te maken 
gehad. Kanker is een verzamelnaam en hij komt in vele verschillende 
vormen voor, de ene vorm kwaadaardiger dan de ander. Dit artikel 
tracht vanuit de Theosofie een beeld te schetsen over hoe 
ongecontroleerde groei van cellen als lichamelijk verschijnsel kan 
ontstaan en wat een mens kan doen om dit te voorkomen. 
 
Wat is kanker? Wat brengt die door vele mensen gevreesde wildgroei van 
cellen op gang die het lichaam en uiteindelijk ook de kankercellen zelf te 
gronde richt?  
We gaan uit van leven, bewustzijn, als de kern van wat we werkelijk zijn. 
Dan moet het ook bewustzijn zijn, dat verantwoordelijk is voor ont-
sporingen van cellen in ons lichaam, de stoffelijke kant van ons wezen. 
Om de gedachtegang hierbij goed op te bouwen, is het goed om even te 
kijken naar wat er bij kanker dan eigenlijk op lichamelijk niveau misgaat. 
 
Wetenschappelijke visie 
Gedurende het leven is ons lichaam voortdurend aan verandering onder-
hevig. Van alle cellen die ons lichaam vormen sterven er elke dag 
miljoenen af. Er komen elke dag ook miljoenen nieuwe cellen voor in de 
plaats, doordat iedere cel zich vóór het afsterven al heeft gedeeld. Bij de 
deling geeft de cel zijn basale informatie door aan de nieuwe cel. Het is 
een soort protocol voor de opbouw, de taak, de deling en het afsterven 
van de cel. Gaat er tijdens de levenscyclus van de cel iets mis, dan kan er 
een ontaarde cel ontstaan. Dat is een gedegenereerde cel, die zijn 
oorspronkelijk dienstbare aard heeft verloren. Een cel die kan afsterven, 
maar zich ook verder delen en daarmee steeds meer ontaarde cellen 
produceren. Het immuunsysteem van het lichaam ziet gelukkig vaak kans 
om ontaarde cellen onschadelijk te maken. Zo hebben witte bloed-
lichaampjes (leukocyten) bijvoorbeeld de taak ‘celafval’ te herkennen en 
te vernietigen door tumorcellen ‘op te vreten’. Pas als de ontaarde cellen 
te talrijk zijn of het immuunsysteem niet naar behoren functioneert, wordt 
de orde definitief verstoord en ontstaat uit individuele ‘rebelse’ cellen 
kanker. 
 
 
 
Invloed psyche op lichamelijke processen 
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Tot zover de stoffelijke voorstelling van zaken. Op wetenschappelijk 
gebied zijn er inmiddels diverse ontwikkelingen gaande. De opvatting 
over de scheiding van geest en lichaam begint hier en daar wat te 
wankelen. De invloed van de psyche op lichamelijke processen wordt 
meer en meer ontdekt. Zo wordt er op een aantal fronten studie verricht 
naar de invloed van de psyche op de lichamelijke conditie. Twee voor-
beelden: de lezing van de Leidse hoogleraar gezondsheidspsychologie 
Lorenz van Doornen(1) en de lezing van de Utrechtse psycho-neuro-
immunoloog Cobi Heijnen(2) over stress en ziekte. Beide wetenschap-
pers signaleren de connectie van de ervaring van stress, de activiteit van 
de hersenen en de effecten ervan op ons hormonaal systeem en ons 
immuunsysteem. 
Bekende mensen uit de alternatieve medische hoek zoals Roy Martina, 
Deepak Chopra en Patrick Kingsley gaan uit van de totale mens en 
denken bij hun geneeskundige praktijken gebruik te maken van de 
regeneratieve vermogens die de mens met zijn denkvermogen heeft.(3) 
Zij gaan echter niet uit van de mens als samengesteld wezen, dat ook 
waar het het lichaam betreft aan karmische wetmatigheden is onder-
worpen. Het gevolg is dat de meesten van deze alternatieve genezers 
ziekten blijven zien als ‘vijanden’ die bestreden moeten worden. Daarmee 
blijven ze in het materialistische denkpatroon van onze cultuur hangen. 
Het is daarom interessant te kijken hoe de theosofische basisprincipes ook 
op het gebied van onze fysieke gezondheid daadwerkelijk toepasbaar zijn, 
ja, zelfs van essentieel belang zijn om ziekten te kunnen voorkomen. 
 
De mens: een samengesteld wezen 
Om een goed beeld op te kunnen bouwen hoe mentale, psychische en 
fysieke processen met elkaar verbonden zijn en hoe ze invloed op elkaar 
uitoefenen, moeten we eerst kijken hoe de mens zijn lichaam en het 
daarmee samenhangend bewustzijn heeft opgebouwd. 
De mens is een stroom van bewustzijn. Ons bewustzijn is actief op 
verschillende gebieden, sferen, met de daarbij passende ‘voertuigen’ of 
belichamingen. Ook deze lichamen zijn samengesteld uit wezens die 
specifiek behoren tot die gebieden. De mens is hiervan het leidend 
bewustzijn. 
Alleen het fysieke lichaam is in ons huidige ontwikkelingsstadium voor 
ons zichtbaar. De andere lichamen zijn niet zichtbaar, wel aantoonbaar. 
Bijvoorbeeld: een deel van het bewustzijn van de mens is actief op 
emotioneel gebied. Als hij zijn denken volledig daarop richt, zal hij nooit 
verstandige (rationele of inzichtelijke) beslissingen kunnen nemen. 
Bewustzijn in emotioneel en begeertegebied is uiterst beperkt, heeft 
slechts het bereik van het eigen ‘ik’ en ziet geen verbanden met het 
geheel. Een herkenbaar voorbeeld is de verliefde mens: hij zal van het 
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voorwerp van zijn aanbidding slechts de positieve kanten zien, de 
negatieve niet. 
Zo zijn er ook de uitgesproken rationele denkers. Hun denkvermogen is 
vooral gericht op het verzamelen van gegevens. Hoe meer details, hoe 
interessanter zij het vinden. De diepere oorzaak achter het hoe en waarom 
der dingen zal aan hen voorbijgaan. 
Een hoger gebied van bewustzijn is het buddhische. Buddhi kenmerkt 
zich door inzicht, visie. Inzicht in de samenhang der dingen. Elke 
gedachte en elke handeling hebben gevolgen voor de omgeving of de 
wezens die deel uitmaken van de eigen samengesteldheid. Zoals elke 
leiding in een hiërarchie niet alleen de complete hiërarchie aanstuurt, 
maar ook afhankelijk is van alle samenstellende delen. 
De mens bepaalt zelf op welke bewustzijnsgebieden hij actief is. Hij 
beschikt over zelfbewustzijn. Hierdoor kan hij zijn gedachten de kwaliteit 
geven die hij wil. De mate van activiteit van gedachten in de diverse 
gebieden bepalen zijn karakter. Het karakter wordt bepaald door 
gewoontepatronen. Gewoontepatronen en dus het karakter kunnen 
veranderd worden door de gedachten te veranderen. Kort gezegd: zaai 
een gedachte, oogst een handeling, zaai een handeling en oogst een 
gewoonte, zaai een gewoonte en oogst een karakter. 
In zijn huidige evolutionaire fase heeft de mens nog maar net zelfbewust-
zijn ontwikkeld. Dat betekent dat hij meestal nog niet de volledige 
beheersing over zijn gedachten heeft. Hij is nog een ‘jonge denker’ en 
moet dus nog veel leren. Tegelijkertijd maakt hem dat kwetsbaar, 
momenten van ‘onachtzaamheid’ komen veel voor. Van dit feit maakt 
bijvoorbeeld de reclamebranche veel gebruik. De consument worden 
zaken voorgehouden die ze ‘echt niet mogen missen’ om bijvoorbeeld 
succesvol te zijn, mooi te zijn, enzovoort. Er worden beelden opgebouwd, 
werelden geschapen die als reëel worden ervaren en zonder het denk-
vermogen te gebruiken of we het allemaal wel echt nodig hebben, gaan 
mensen dingen kopen. 
 
De in- en uitstroom van levensatomen 
De lichamen van de mens in de verschillende bewustzijnsgebieden zijn 
opgebouwd uit levensatomen. Deze levensatomen zijn de levengevende 
kracht achter de stoffelijke atomen en cellen, het zijn levende wezens. Zij 
binden zich aan de mens volgens vaste patronen. Patronen die zijn 
opgebouwd overeenkomstig het karakter van de mens.(4) Dit karakter is 
te vergelijken met een magnetisch veld dat ijzervijlsel binnen zijn patroon 
ordent en richting geeft. 
De lichamen van de mens zijn dus opgebouwd uit levende wezens — 
levende wezens die wij sterk beïnvloeden. Omdat de levensatomen 
vergeleken bij de mens volstrekt onzelfbewust en onontwikkeld zijn, 
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volgen ze automatisch de patronen van de mens. Dit brengt verantwoor-
delijkheden met zich mee. Levensatomen zijn als kinderen afhankelijk 
van de gedragingen van zijn ouder, de mens. 
Elk levensatoom draagt in essentie alle mogelijkheden in zich, maar heeft 
wel zijn specifieke taak. Dit is te zien aan de stamcellen. Stamcellen 
hebben nog geen specifieke taak. Zodra een stamcel zijn rol gaat spelen 
in het lichaam van de mens, neemt hij een specifieke taak op zich en laat 
daarmee zijn rol als stamcel achter zich. De taak die deze cel op zich 
neemt is overeenkomstig zijn ontwikkelingsfase. Zo zal elk levensatoom 
van een levercel zich gedragen overeenkomstig de functie en het karakter 
van het orgaan waarbij hij ‘in dienst is’, omdat hij gedurende zijn 
ontwikkeling dezelfde karakteristiek heeft opgebouwd. En de levens-
atomen van de lever vormen een samenwerkingsverband waardoor de 
lever gevormd kan worden. De lever-levensatomen zullen daarom pas in 
een ander orgaan kunnen functioneren, als ze het lever-stadium ontgroeid 
zijn. Het is hetzelfde principe als waarom er nooit een roos uit een 
tulpenbol zal groeien. 
 

 
In de duizend jaar voorafgaand aan onze jaartelling bewoonden de Etrusken het gebied dat nu Toscane, 
Umbrië en Latium is. De Etrusken kenden een relatief hoogstaande cultuur. Dit beeld is een replica van 
de Etruskische versie van de oorlogsgod Minerva in een strijdwagen, naar schatting zo’n 28 eeuwen 
oud. De Etrusken gaven, net als de Egyptenaren, hun doden vaak van deze beelden mee voor hun tocht 
door het hiernamaals. Voor de Etrusken was de dood een overgang naar de volgende wereld. Maar 
Minerva heeft als godheid ook de gezondheid van de mens in haar portefeuille. Minerva kan hier ook 
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als de innerlijke mens worden gezien op zijn eeuwige pelgrimstocht. Het paard, de astrale mens, zet de 
wagen, het lichaam, in beweging. Die combinatie wordt geleid door de innerlijke mens, die met de uil 
als wijsheidssymbool de goede richting, het juiste tempo en daarmee het totale evenwicht in stand 
houdt. 
 
Hoe oorzaak en gevolg kunnen uitwerken 
Het leidend bewustzijn, dat van de mens in dit geval, bepaalt het samen-
werkingsverband en heeft de controle over alle processen die binnen dat 
samenwerkingsverband aan de gang zijn. Meestal is de mens zich dat niet 
bewust, zaken als ademen, de hartenklop en de spijsvertering gaan 
automatisch en het is niet verstandig zich hiermee te bemoeien. Beter is 
het de gedachten te richten op de idealen, het mededogen.(5) Waarom 
brengt idealistisch denken ons lichaam als vanzelf in harmonie? 
De denkpatronen van de mens, met andere woorden zijn karakter, bepalen 
hoe het leven van de levensatomen eruitziet op het moment dat deze 
tijdens dit samenwerkingsverband een deel van zijn samengesteldheid 
vormen. Levensatomen reageren instinctief en nemen als het ware 
automatisch het karakter over van de gedachten die wij continu over hun 
‘hoofden’ heen storten. Dit betekent dat wij als menselijke denkers direct 
verantwoordelijk zijn voor het welzijn van onze levensatomen. 
Gedachten en handelingen hebben altijd gevolgen voor onze 
levensatomen. En hier ligt nu het geheim van ziek worden. De meeste 
levensatomen worden namelijk steeds opnieuw in ons lichaam geboren. 
Op die manier komen we dus vroeg of laat de gevolgen van ons eigen 
denken tegen. 
Net zoals alle voor het oog zichtbare leven, zijn ook levensatomen 
onderhevig aan cyclussen van leven en dood. Zij bouwen hun voertuigen 
of lichamen op, beleven hun periode van activiteit, beëindigen de 
samenwerking en gaan in rust, waarna zij opnieuw hun voertuig 
opbouwen. Deze rustperiode vindt ook binnen ons bewustzijnsgebied of 
invloedsgebied plaats. De cyclus van levensatomen duurt weliswaar veel 
korter dan die van een mens, maar het proces verloopt hetzelfde. 
Levensatomen kunnen vele soorten lichamen hebben, maar het is altijd 
een lichaam dat past bij hun huidige ontwikkelingsfase. Een stoffelijke 
cel kan als voorbeeld gezien worden, omdat ook een cel een lichaam is 
van een levensatoom. De periode van activiteit die een cel als deel van 
het lichaam doormaakt, is afhankelijk van de rol die de cel in het lichaam 
heeft. De ene cel verlaat sneller het lichaam dan de andere. De stoffelijke 
cel valt uiteen. De levensatomen, als levengevende bron, gaan met de 
geleerde lessen uit deze periode van samenwerking een tijdje in ruste. 
Ook zij trekken zich terug op een gebied waar zij, voor wat betreft hun 
geestelijke kwaliteit, thuis zijn. Aan het eind van de rustperiode daalt het 
levensatoom weer af naar het gebied waar het weer een cel opbouwt en 
ervaringen opdoet. 
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De ervaringen van het vorig leven van het levensatoom zullen van 
invloed zijn op het te vormen nieuwe voertuig. Deze ervaringen heeft het 
levensatoom in zichzelf opgeslagen, het heeft zijn karakter immers 
beïnvloed. Hierdoor zal zijn nieuwe voertuig enigszins anders van 
karakter zijn dan het vorige. Zo is elke dag weer anders dan de vorige. 
 
Stress 
De gedachten die een mens denkt hebben dus grote invloed op de ontwik-
keling die de cellen in zijn lichaam doormaken. Wat gebeurt er bijvoor-
beeld specifiek bij de vele vormen van stress? Het denkvermogen 
controleert de vitale krachten die zorgen voor de opbouw en 
instandhouding van de unieke samenstelling die het voertuig van elk 
menselijk wezen is. Psychische stress is een reactie van een lagere orde 
en behoort tot de emotionele gebieden. Dit is in principe een neutraal 
verschijnsel en wordt zelfs als heel nuttig beschouwd als het om ‘lijfs-
behoud’ gaat. In geval van nood kunnen zo vitale krachten bliksemsnel 
worden ingezet als reactie op gevaar. 
Moeilijker is het om stress in andere situaties positief in te zetten. Het 
beheersen van de gedachten op bovenpersoonlijk niveau is daarbij 
essentieel. Stress kan namelijk ook een uiting zijn van in potentie 
gewelddadige emotie zoals woede, jaloezie of lust. Dit zien we als het 
denken wordt beheerst door zelfzucht. De hele constitutie raakt hierdoor 
uit balans. Levensatomen raken door deze sfeer besmet, worden erdoor 
beschadigd. Het leidend bewustzijn heeft dan niet meer de controle over 
de vitale krachten, waardoor de gehele constitutie uit evenwicht raakt. 
Wat gebeurt er als de mens al dan niet tijdelijk de controle over deze 
vitale krachten verliest? Zichtbare voorbeelden zijn er genoeg. Denk aan 
het plotseling stijgen van de bloeddruk, transpireren, verhoogde alertheid. 
De hoeveelheid stresshormonen in het bloed neemt toe. Proeven hebben 
aangetoond dat bij het beleven van een heftige schok na een aantal weken 
nog veranderingen in het lichaam aantoonbaar zijn.(6) 
Fysieke stress is een ander voorbeeld. Wat te denken van overmatige 
blootstelling aan zonlicht? Het teveel aan zonnestraling levert flinke 
stress op aan de huid. In contact komen met bepaalde chemische stoffen 
heeft ook zo zijn gevaren. 
De inzet van deze vitale krachten brengt zoals gezegd een harmonisch 
functionerend systeem uit balans. Onze samengesteldheid zal die balans 
altijd weer proberen te herstellen. De levensatomen die deel uitmaken van 
het lichaam en volledig afhankelijk van het leidend bewustzijn zijn, 
hebben deze disharmonie ervaren en dus opgeslagen in hun karakter. 
Hierdoor is een spanningsveld opgebouwd. 
De relatie van de mens met de levensatomen van zijn lichaam is er een 
die zeer standvastig is. Deze relaties kunnen vele levens duren. Bij elke 
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incarnatie worden de oude banden weer aangehaald. Dat betekent dat alle 
ervaringsgegevens van de levensatomen in een volgend leven weer een 
rol gaan spelen. Hierdoor is het mogelijk dat een onbalans die op een 
gegeven moment is opgebouwd, pas vele levens later om harmonisering, 
om ontlading van het spanningsveld vraagt. Het feit dat een altruïstisch 
ingesteld mens kanker ontwikkelt of ziek wordt, kan hiermee worden 
verklaard. Het is zelfs zo dat op het moment dat een mens voor versnelde 
evolutie kiest en dus uit volle overtuiging en volhardend onzelfzuchtig in 
het leven staat, hij ook versneld met zijn disharmonieën geconfronteerd 
zal worden. Met andere woorden, het is goed mogelijk dat hij dan een of 
meer levens met zijn gezondheid zal sukkelen. 
Hier komt de belangrijke rol van het leidend denkvermogen van de mens 
weer in beeld. 
Het loslaten van de controle in stresssituaties is niet zonder gevaar. 
Stressmomenten of langdurige stress hebben dus invloed op het samen-
werkingsverband met de levensatomen. Zo kunnen er vele problemen in 
het lichaam ontstaan. Ziek worden is in feite niets anders dan het herstel 
van het evenwicht of het ontladen van het spanningsveld dat is ontstaan. 
Het ontstaan van ongecontroleerde groei is een mogelijkheid, spontane 
(tijdelijke) haaruitval en weer opspelen van huidziekten zijn ook 
voorbeelden. Uitwerking van zulke disharmonieën is voor ieder individu 
natuurlijk weer anders. Ieder individu is uniek en dat laat zich ook in de 
ziektebeelden zien. Als iemand bijvoorbeeld zijn leven lang al last heeft 
van een chronische huidziekte, zal hij bij een stresssituatie een plotselinge 
opvlamming van deze ziekte kunnen ervaren. Er zijn ook grote groepen 
mensen die enkele dagen na een emotionele ervaring een griep of 
verkoudheid doormaken. Vervelender wordt het als er ogenschijnlijk 
niets gebeurt, maar een cel zich buiten het blote oog om, binnen het 
lichaam (of op de huid) ongecontroleerd gaat vermenigvuldigen. 
 
Immuunsysteem: de interne opruimingsdienst 
Nu is de ene emotionele schok niet gelijk aan de andere. Zoals al eerder 
vermeld, is de mens een ‘jonge denker’ en meestal nog niet in staat de 
hele dag zijn denken te beheersen. Zo kunnen kleine disharmonietjes 
ontstaan. Wij mensen in deze huidige ontwikkeling maken zo 
verschrikkelijk veel fouten, dat er steeds weer van deze kleine 
disharmonietjes ontstaan. Doordat wijzelf in staat zijn ons denken en 
handelen te beheersen, zijn we ook in staat om deze onbalans weer op te 
heffen. De fouten die we gemaakt hebben kunnen we zien als lessen. Zo 
kunnen we de fouten ook herstellen en daardoor de levensatomen weer 
gunstig beïnvloeden. Beschadigde cellen die ontstaan zijn onder invloed 
van besmette, ‘beladen’ levensatomen passen dan niet meer in het 
patroon en worden opgeruimd. Praktisch gesproken: deze beschadigde 
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cellen worden onder normale omstandigheden door het lichaam zelf 
opgeruimd. Hiervoor hebben wij op het fysieke gebied onder meer de 
beschikking over ons immuunsysteem. 
Anders wordt het als een levensatoom zo is veranderd, zoveel spanning 
heeft opgebouwd in zijn vorige belichaming, dat er een cel wordt 
gevormd die wel aangetrokken wordt door het gebied waar hij in zijn 
vorige levens toe behoorde, maar duidelijk onaangepast gedrag kan gaan 
vertonen. Op het moment dat hij de kans krijgt, bijvoorbeeld in een 
herhaald moment van onbeheerst denken, onttrekt deze cel zich aan zijn 
leidend bewustzijn, de mens. Dan ontstaat wat in de wetenschap atavisme 
wordt genoemd. 
Atavistisch gedrag wordt door de wetenschap beschreven als het 
terugvallen op gewoonten van vele generaties terug, oorspronkelijk 
gedrag dus. Dit gedrag stamt uit tijden aan het begin van onze 
evolutionaire fase als mens. In die tijd was ons zelfbewustzijn nog 
slapend. Onze invloed op de wezens, de levensatomen met wie wij een 
samenwerkingsverband hebben, was toen nog niet zo sterk als nu het 
geval is. Onze cellen waren dus veel zelfstandiger. 
Kort gezegd: de cel gaat een eigen leven leiden. Hij krijgt de gelegenheid 
om oude latente vermogens tot ontplooiing te brengen. Hij gaat terug in 
de evolutionaire fase van knopvorming.(7) Ook deze cel maakt hierbij 
gebruik van de universele vitale krachten, net zoals elk zich manifes-
terend bewustzijn dat doet. Hij gaat deze krachten gebruiken, niet 
gehinderd door het leidend bewustzijn waar hij immers het contact mee 
heeft verloren, met maar één doel: zich vermenigvuldigen. Daarbij is een 
bijzonder egocentrisch en zeer vitaal gedrag hem niet vreemd. Een 
kankergezwel is ontstaan. Opvallend is ook dat zulke cellen zich niet 
alleen in groei disharmonisch gedragen, maar er ook een ander 
levenspatroon op nahouden. Er is sprake van excessieve verbranding. In 
feite onttrekt zo’n groep egocentrische kankercellen voedingsstoffen uit 
de normale toevoer, waardoor een tekort ontstaat voor de rest van het 
lichaam.(8) Sterke vermagering in combinatie met vermoeidheid komt bij 
kankerpatiënten veel voor. 
We kunnen hierbij een treffende vergelijking maken met landen waar 
regeringen niet in staat zijn tot functioneel leidinggeven. In deze landen 
ontstaat al snel muiterij die zich uit in corruptie en zelfverrijking van een 
kleine groep, met geld dat bestemd is voor het welzijn van de gehele 
bevolking van dat land. 
 
Het voorkomen van ongecontroleerde groei 
Wat zijn de praktische consequenties van deze gedachten? Ontwikkel een 
evenwichtig leven door spirituele activiteit. Een heldere visie, een rustig 
evenwichtig karakter en het praktiseren van mededogen zijn de handvat-
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ten die leiden tot een harmonisch opgebouwd voertuig op alle zichtbare 
en niet-zichtbare gebieden. 
Dat betekent meer dan alleen maar altijd klaar staan voor de ander. Het 
betekent ook het beheersen van het denkvermogen, waarmee we stress-
situaties en dus disharmonie kunnen voorkomen. 
In ons huidige ontwikkelingsstadium is een ernstige stresstoestand niet 
altijd te voorkomen. Daarnaast kan er sprake zijn van karmische gevolgen 
uit vorige levens. Zoals levensatomen die nog de gevolgen in zich dragen 
van disharmonieën uit vorige levens en die mogelijk in dit leven in balans 
moeten worden gebracht. Hoe kunnen we hiermee omgaan? 
Het verwerken van deze karmische zaden kan worden gekoesterd als een 
proces van bezinning. Dat is dus niet trachten te vergeten en wegstoppen, 
maar er daadwerkelijk iets mee doen, lessen trekken op spiritueel gebied. 
Zie het als een reiniging, een opruimactie, herstel van het evenwicht. We 
kunnen er wijzer van worden en we kunnen deze wijsheid inzetten ten 
bate van anderen. Een oefening in mededogen. 
Deze gedachten van mededogen zullen ook hun uitwerking hebben op het 
fysieke gebied omdat, zoals gezegd, de kwaliteit van de gedachtewereld 
de kwaliteit van de werelden die daar aan gehoorzamen moeten, bepaalt. 
Toch zal het fysieke lichaam ook nog op een fysieke manier geholpen 
moeten worden. Dat kan op vele manieren waar we hier niet op ingaan. 
De hedendaagse wetenschap staat waar het gaat om inzicht in de oorza-
ken van kanker nog in de kinderschoenen. Voorzichtig begint men te 
ontdekken dat de mens regeneratieve mogelijkheden in zich draagt.(9-11) 
De kunst is deze steeds verder te ontwikkelen zodat de mens uiteindelijk 
met geringe hulp zelf in staat is op een milde manier zijn karmische 
onbalans te herstellen. En om de opgebouwde spanning geleidelijk naar 
buiten te laten komen, te ontladen. Hierin zit dan ook het verschil tussen 
de theosofische visie en de opvatting van vele ‘spirituele genezers’, die, 
onwetend over de innerlijke oorzaken, trachten de ziekte door middel van 
het denken tegen te houden. 
Als we ervan uitgaan dat de mens een stroom van bewustzijn is, is dit 
leven er een van de vele, waarin wij onze lessen leren en verder evolueren 
naar het volmaakt tot uiting brengen van onze goddelijke kern. Als we 
daarbij onze verantwoordelijkheden voor de gehele Natuur bezien, zal 
zelfs een fatale afloop slechts een (versnelde) onderbreking betekenen 
van onze mededogende activiteiten. 
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Kerngedachten: 
—Wij zijn als menselijke denkers direct verantwoordelijk voor het welzijn van onze 
levensatomen., 
—Ziek worden is in feite niets anders dan het herstel van het evenwicht of het 
ontladen van het spanningsveld dat is ontstaan 
—Het verwerken van karmische zaden kan worden gekoesterd als een proces van 
bezinning. 
 


