SYKDOM OG HELBREDELSE

                Sykdommer er kun materialiserte tanker



Die selbstlose Liebe ist der Schlüssel zur Gesundheit  - den uselviske kjærlighet er nøkkelen til sunnhet.


Det universelle helbredelsesmiddel er:

Selverkjennelse
Tilgivelse
Bønn om tilgivelse
Anger
Å gjøre godt igjen der man har såret, skadet - om det er mulig.
Å forandre seg eller i allefall viljen til dette.


Hvis en broder spør meg om en vanskelighet eller et problem, så ser jeg straks den åndelige årsak til at dette menneske har nettopp dette problem (Gabriele).

Hvis en stiller meg et spørsmål, så vet jeg øyeblikkelig hvilket bevissthetstrinn han befinner seg på. Og straks får jeg beskjed om hva jeg skal si og hva jeg ikke skal si.

Meget avhenger av hvorledes man programmerer seg selv like efter at man har våknet
Man skal straks rette bevisstheten mot Gud, og be en bønn.
Bare en eneste tanke kan utløse en kjede av positive eller negative krefter.
Gjennom tankekraft kan alt forstyrres, da alt beror på vibrasjon.

Tal til dine egne celler. (Et lunkent forsøk uten vilje bak, har ingen virkning). Programmer hjemecellene: Ich bin die Stille.
Det finnes intet jeg frykter, for Gud bor i hver eneste celle i kroppen. Programmer de øvrige celler: Enhver celle må komme og forbli i harmoni med det uendelige.
Elsk dine celler og dine organer, og hele kroppen vil takke deg. 
Erkjenn det uferdige, dyriske i deg som din største fiende.

Skolemedisinens medikamenter bevirker i stor grad en tilbaketrengning av karmaen inn i sjelestrukturene igjen, og sykdommen vil senere bryte ut ad andre veier, med andre symptomer.

Alle mennesker får gjennom åndelig påvirkning flere ganger i sitt liv muligheten ti å erkjenne og forandre sitt liv.
Mange benytter ikke sjansen, fordi det koster anstrengelse.
Miljøforandringer er gunstige. De vekker ofte i den syke en helt ny måte å tenke på.

Utviklingen kan først begynne når mennesket begynner å gjøre Guds vilje. På veien til åndelig bevisstgjørelse ordner mennesket mere og mere sine tanker og blir tilfreds og stillferdig.

Ved å rette seg tankemessig mot bestemte helbredende urter, kan man få tilført deres kraft uten å plukke dem.

En negativ tanke skader mennesket mere enn dyrisk emæring. Man kan hverken lese eller spise seg til himmels. Man må leve efter Guds lov som er å søke å skape harmoni i sinn og tanker. (altså leve etter de kosmiske lover. R.Ø.anm.)

Bind  deg ikke til noe. Alt gods er bare lån fra Gud som skal brukes i menneskehetens tjeneste.

Den naturligste medisin for alle sykdommer er edle tanker. Ha ikke tiltro til  medikamenter, men på den indre lege og helbreder.

Menneskene kan holde seg friskere med langt mindre næringsinntak.
Si "la din vilje skje. Skjenk meg helbredelse såfremt det er godt for min sjel."
 Vi blir alltid prøvet i vår tålmodighet, standhaftighet og hengivelse.
I ethvert menneskes sjel er vibrasjonstallet for hver eneste plante til stede. Denne kraft kan aktiveres av ethvert åndelig utviklet menneske.

Den uendelige kraft i alt er den altgjennomtrengende eterkraft, Gud, livet. Denne kraft kan kun virke uhindret i dem som vender seg til den og i vid utstrekning følger Guds lov.

Et gudsøkende menneske skal være oppmerksom på følgende: Tanker, ord, handlinger og spisevaner.

Ved å velsigne maten og motta den i takknemlighet fra Gud, kan man oppbygge et
evt. redusertusert svingningstall i maten. Gjennom åndelig energitap tiltar gommelysten.

Tålmodighet og vedvarende henvendelse til Gud er avgjørende for at helbredelse skal avstedkomme.
Hvis bevissthetscentrene er sterkt "verpolt"(negativt tankefokusert?), er energikretsløpet underbundet, og helbredelse ved hjelp av Kristuskraft vanskeliggjort.

Gud venter bare på at han kan hjelpe sine barn.
Når man bare ber om Guds kraft, kan man tiltrekke kraft fra mange forskjellige kilder, som kan bevirke at karmaen trenges tilbake og at helbredelse inntrer. Man bør derfor alltid efter en bønn tilføye: skje din vilje.

Personalets energetiske og motiverende utstråling har stor betydning for helbredelsen.
Se pasienten som en del av deg selv.
Gjør sykehusene om til sunnhetshus.

TEKNIKKER:
1	Rose kroppscellene
2    Selvanalyse
3    Heilmeditasjon (helbredende meditasjon)
4    Unngå vannårer (dog unntak)
5     Plassere kroppen Nord-Syd, etter jordmagnetismen
6     Helbredende eterkrefter i morgendugg
7     Velsign maten og medikamentene.
8     Forsterke magnetfeltet med quartzkrystaller
9     Sitte ved et fossefall og se på vannet
10   Ved kreft: ikke alkohol, nikotin, salt, fett, stekt, sterkt krydret mat
11   Ligge i gress og mose om morgenen ved soloppgang
12   Duftterapi
13   Farveterapi

Foredle dine følelser og tanker, så vil åndingen av seg selv bli korrekt uten spesielle teknikker.

Hvis man tviler på Guds kraft, og taler med andre om sine sykdommer istedenfor med Gud(altså med sitt høyere jeg og sine åndelige lyshjelpere - tjenere i ALTET), så kan man ikke forvente noen helbredelse.

Send hele tiden oppmuntrende tanker og ord til de syke celler, akkurat som til barn. Si aldri til et organ at det er sykt, og tal ikke til andre om sykdom, da forsterker og fastholder du den. Ordet "syk" må utelukkes fra vokabularet.
Be to ganger om dagen organene drikke av den skjulte kraftkilde som finnes i dem selv.
Tanker må belives for å ha helbredende virkning. Er der tvil tilstede, nøytraliseres virkningen. Tanker og følelser må arbeide sammen.

Ved feilaktig levesett kan man i begynnelsen trekke på gamle kraftreserver, men når de (rundt middelalderen) er oppbrukt, bryter sykdommene ut.
Tenk alltid på, ved enhver handling du begår, at Gud er til stede. For enhver sykdom finnes det en plante.
Alle sporelementer befinner seg i den guddommelige eterkraft, og kan uthentes herfra så lenge du lever et liv som betinger at eterkraften strømmer fritt.

DET VIKTIGSTE I ET MENNESKES LIV ER POSITIVE, OPPBYGGENDE 
FØLELSER, TANKER OG ORD.
Hele kroppen svinger i takt med den måte hvorpå man føler, tenker og handler.
La din tale kun inneholde vesentlig og positivt budskap.

Den sanne vise tier. Den kun jordisk vitende tror at han må produsere noe. Han dømmer ut fra sitt begrensede intellekts observasjoner.

Den sterke, fyrige, rytmiske musikk er en ikke uvesentlig sykdomsskaper. Den leder ikke sjelden til kreft.

Når man ber om helbredelse, må man begynne å tenke helbredelsestanker, og ikke  sykdomstanker. Jo hyppigere tanker, desto større virkning.

Så lenge vi fortsatt er på bølgelengde med andre negative mennesker, kan tanker fra disse trenge inn i oss og påvirke oss med sine ideer. I siste instans kan de også medføre sykdommer.

Det er viktig å bejae (…å si ja til) de medikamenter man evt. måtte innta med positive tanker og tiltro.

Man kan først være fullstendig sunn når man ser og opplever Gud i alt.

Først når man har lært ved egenerfaring hvor tunge de jordiske byrder er - egenskaper, lengsler, drifter - kan man bli en sann og mild lærer og tjener.

Frie mennesker i "Kristi ånd" er hverken fanatikere eller noen som diskuterer.( "Kristi ånd" betyr etterlevelse av den enkele lære fra kristus - elsk din gjennom praktisk handling, og i ord og tanker)

Sannheten kan ikke læres av bøker. Bare den som praktiserer sannheten vil finne den og han er da ikke lenger noen søkende for han/hun VET.

Enhver tvil på helbredelse underbinder virkningen av de helbredende krefter. Når virkningen er kommet, så betenk ordene: gå bort og synd ikke mere.

Før en sykdom bryter ut eller et skjebneslag slår inn, mottar sjelen mange impulser, advarsler og veiledninger. Den som lever i øyeblikket registrerer disse advarsler.

I enhver skjebne og en hver sykdom er veien til sunnhet og frihet skissert. I alt hva dagen bringer, ligger også løsningen og hjelpen, for Guds ånd er i alle ting.

Enhver avhengighet tyder på en energimangel i sjelen som man prøver å skaffe seg gjennom lasten.

De fleste tror at å leve sunt vil si å spise sunt, men det er først og fremst å tenke sunt.

I alt finnes det gode. Finner vi den gode kjerne og bygger videre på den, så vil det også gå oss godt, og det negative vil forvandle seg til det positive, for Gud hjelper.

Tenk ikke på sykdom, for det skaper det miljø som sykdommen trives i. Når svingningene er falt til et lavmål, skal det kanskje bare en forkjølelse til for å utløse alvorlige ting….som kreft.

Våre ønsker kan tiltrekke seg energier som gjør at det av tilsynelatende uforklarlige grunner vekkes tillive en gammel lidenskap, og vi begynner igjen å røke eller drikke. Det virker som en slags energiinnsprøytninger i det som vi ikke ennå har renset ut.  På denne måte kan vi også gjennom fremmedinnflytelse bli offer for sjeler som vil tilfredsstille sine egne lidenskaper gjennom oss.
Våre tanker og følelser er våre livssubstanser - de er vår bevissthet.
Lek ikke med fortidens negative tankebilder, men skap tankebilder for fremtiden i pakt med Guds lov.

Det vi ikke renser ut i løpet av dagen, er ikke - selv om det blir borte for en stund opphevet - kun skjøvet vekk - (aufgehoben, nur aufgeshoben.)

Det vi ikke har renset ut sporer vi i vår kropp som smerte, sykdom, lidelse eller skjebneslag.

Gott heilt. Er møchte jedem Seiner Kinder Heilung schenken. Dies wird in nicht zu ferner zukunft ohne medikamente, chemie und pflanzliche Stoffen stattfinden.
(Gud healer (det Guddommelige center i hvert enkelt menneske - den humane pol - eller "den motsatte pol" som Martinus kaller den. R.Ø.anm.)  "Han"  skjenker hvert menneske "heilung" (bli hel, frisk og ung) Dette vil finne sted i en ikke altfor fjern framtid 
-	uten bruk av medikammenter.)

Ofte kan negative krefter i det ubevisste forvandles til positive når mennesket har lært å tenke og leve positivt.
Fokuser på tanker om fred, harmoni, lykke, kjærlighet, sunnhet, tiltro, håp og kraft. Tal om vesentlige ting på en edel, god og uselvisk tale, båret av forståelse, velvilje, toleranse og kjærlighet.

Den som har hevet sitt svingningstall gjennom sinnets foredling er langt mere motstandsdyktig og har langt større overlevelsesevne enn den som lever i det negative.

Undersøkelser har vist at kroppsøvelser virker gunstig på alle sykdommer. Likeledes meditativ (tankefokusert) ledning av energien til syke organer.

Moderne medisin fortrenger sykdommene istedenfor å helbrede dem. (de fortrenges kun ut i auraen - og vil på et gitt tidspunkt igjen komme tilbake - dersom ikke den mental-psykiske årsak finnes og stoppes.)

Samklang eller harmoni mellom tanker, følelser, ord og handlinger er en forutsetning for sunnhet.

Medisinplanter som plukkes tidlig på morgenen inneholder de sterkeste helbredende krefter.

En tanke er som et frø. Jo mere vi beskjeftiger oss med den desto sterkere form antar  den.

For at et homøopatisk middel skal ha sunnhetsskapende virkning, må urtinkturen selv være sunn. Dette er ikke lenger tilfelle på grunn av forurensningen.

En positiv sjel med positive tanker og ord vil helbrede legemet.

Når vi begynner å gi det vi selv vil ha, istedenfor å forvente det fra vår neste, vil vi spore en forbedring i fordøyelsen.

Vi skal ikke ut fra barmhjertighet skåne andre og oss selv på områder der kun åpenhet kan hjelpe og befri. Men alltid med uselvisk, konstruktiv kritikk.
Tal aldri om sykdom, men om at sunnheten allerede er virksom.

Wer liebt, der gibt, und wer gibt, wird frei. Frei sein bedeutet frei sein von sich selbst.
Den som elsker - gir - og den som gir blir fri. Å være fri betyr å være fri fra seg selv (her i den betydning av frihet fra det lavere - dyriske - selvet. R.Ø.anm.) 
Kjærlighetsofferet er å oppgi seg selv, ikke mere å tenke på seg selv, ikke å kreve eller forlange noe, kun å hengi seg til Gud og sin neste.
Rik er kun den som ofrer seg for menneskehetens vel.
Den som vil følge efter meg vil ikke lenger tale om sine medmenneskers svakheter og feil.
Den som følger meg vil alltid gi, alltid gi.
Forlang intet for deg selv, gi! Ethvert menneske må engang gi slipp på alt, for å bli fri til den sanne sjelereise til det guddommelige lys.

Bind deg ikke til noe menneske, men føl deg forbundet med alle i Guds enhet.

Den som ikke efterstreber fullkommenheten i tanker, ord og gjerninger, i ham/henne kan jeg ikke virke.

Den som ønsker å beseire seg selv, han får kraft til det, og bærer allerede seieren i seg.

Skal man bedømme en profet må man først bedømme seg selv, om man er fri og uforutinntatt, om man er beheftet med meninger, forestillinger, fordommer, konvensjonell tenkning og gruppeånd. I så tilfelle kan man ikke dømme objektivt. Man skal være oppmerksom på at Gud aldri nevner navn, heller ikke dato eller klokkeslett.

Be om førelse slik at Gud eller skytsengelen kan føre deg.

De positive tanker som virker sterkest, er bønnetankene, den tillitsfulle bønn til Gud, som best vet hva som er godt for hver enkelt.
Våger vi å ha tillit til Gud, da vil vi også merke dennes kraft.

Felles belastninger fører barn og foreldre sammen. Det er en felleskarma som forbinder dem med hverandre. Barna er foreldrenes speil.

Ethvert menneske mottar hver dag det som er godt for hans sjel.

I dine følelser, tanker, ord og handlinger vises lys- og skyggesidene i din sjel. Skyggene ytrer seg f.eks. i angst, hat, misunnelse, raseri.

Et åndelig menneske forventer hverken takk eller anerkjennelse for det han gjør.

Bare et kjærlighetsløst blikk på et annet menneske, kan skape ubehag og mentale smerter i dette menneske.

Din utstråling er det du føler, tenker og taler.

Dissonanser innvirker på solar plexus og videre på organene.
F.eks.: Toner, grelle farver, negative tanker, grublerier og formålsløs tenkning, problemer og sorger, tenkning på fortiden, ikketilgivelse.

I morgentimene når solen opplyser jorden med sine første stråler, virker magnetstrømmene spesielt helbredende.

Akt på dine tanker. Utøv hver dag tankekontroll. Se alltid menneskenes og jordens vel for deg.

Det uvitende menneske bekjemper sine plager. Han må imidlertid bekjempe seg seiv, sine selviske ønsker, lengsler, tilbøyeligheter og impulser.
Den neste som mennesket irriterer seg over, er kun hans speil.

Organismen er et speilbilde av det mennesket har tenkt inn i sjelen og organismen, og av hvordan og hva det tenker i dag.

Det trengs ofte en lengere forberedelsestid for kroppen før den kan ta imot de helbredende krefter. I begynnelsen støter den disse svingninger bort. Harmonisering av mennesket skjer gjennom bønn, tanker om helbredelse, meditasjon,  harmoniske  bevegelser,  samtaleterapi,  åndelige  samtaler og visse naturhelbredelsesmidler.

For tidlig avdekning av tidligere inkamasjoner er ikke i pakt med livsloven.

En stadig opptredende sykdom er et nedtransformert, negativt tankekomplex.
Tankekomplexet virker inn på virus og bakterier, og befordrer deres formering og noen ganger til kreftfremkallende virus.
Tankekomplexet virker samtidig inn på mennesker som tenker på samme måte.
Også frykt for en sykdom kan utløse denne, dersom anlegg er tilstede.

Tenk og tal aldri ondt om din neste; hva han eier, hva han sier eller gjør. Det angår kun "din fader i himmelen og hans barn".

Det er helhetsterapi: Sjelen renser ut sine belastninger, og kroppen blir frisk.

Ha alltid frisk luft i rommene, og ånd naturens krefter inn bevisst og harmonisk. Jo mere surstoff det er i kroppen, desto mere mottakelig er den for andre positive krefter.

Mennesket er en tanke- og følelseskropp, som når den er i harmoni, føler nøyaktig hvilken og hvor meget mat den trenger og hvilken næring som mangler.

Det nytter ikke i dag å be "Herre hjelp meg" og i morgen å tvile på at man får åndelig hjelp.

Med naturhelbredelsesmidler skal man alltid begynne med de lavere potenser. Svingningene i medisinen skal bare ligge litt over de til det svekkede organ.

Hvert kontinent, hvert land, hver by, hvert sted og hvert hus har sin vibrasjon. Menneskene som bebor et land hører bevissthetsmessig til landets vibrasjon. Både klima og frukter har landets svingning. Derfor skal man overveiende ernære seg av frukter som vokser i landet.
Epler inneholder f.eks. livssubstanser som knapt noen annen frukt kan oppvise.
Den som sjelelig og psykisk ikke lenger står under innflytelse av stjernetegnene, som  altså svingningsmessig står over planetinnflytelsene - over de fire astralriker - han har en gjennomlyst og gjennomåndelig sjel, og en tilsvarende gjennomstrålt kropp. Denne er i stor grad befridd fra loven om årsak og virkning.

Den som vil forbli sunn, han må ordne sine tanker, tøyle sin tale og mestre sitt sinn. Tanker og ord er krefter som mottas av cellene og organene.

Sterkt forkrampete nerver skiller ut giftstoffer som kan påvirke organismen så sterkt at den hverken reagerer på naturmidler eller farmaceutiske midler.
Et kjennetegn er at svetteutbrudd kommer ved hver minste opphisselse. Derved skilles det ut mange sporelementer slik at kroppen til slutt svekkes og blir mottakelig for videre sykdommer.

Det er ikke rett å omstille kroppen til en ny diett fra dag til annen. Det gir seg utslag i tretthet, utmattelse, gledesløshet, depresjoner og ikke minst aggresjoner.

Enhver sykdom har en sjelelig årsak.

I Kristusklinikkene omgås lege og pasient som søsken. (Kristusklinikkene er navnet på de behandlingssentere som "universelles leben" organisasjonen har opprettet i bl.a. tyskland).

Et forkrampet nervesystem og en oversyret kropp kan knapt nyttiggjøre seg legemidlene. Først når kroppen er avsyret og avgiftet kan cellegruppene og organene arbeide med på helbredelsen.

Store matmengder belaster nervesystemet også.

Forkalkning og avleiring i blodårene kan fremkalles gjennom stadige forkrampninger i nervesystemet, som i tillegg også avsondrer nervegifter.

En stor sjeleskyld kan - alt efter dens intensitet - ikke avvikles i løpet av ett liv.
(dette med sjeleskyld er altså årsaker- handlinger - som man har gjort i fortiden som enda ikke er kommet tilbake som virkninger  - og er de altså grove vil virkningene altså vise seg i flere etterfølgende liv).
Et åndelig menneskes liv ytrer seg i et balansert gemytt, i klare harmoniske former og farver, i svake, ikke påtrengende duftnyanser, i gracile, estetiske bevegelser og i dets åndelige, uselviske språk.

Menneskets svingningsfelt er sammensatt av dets følelser, tanker, ord og handlinger.

Store svingninger i et menneskes liv - fra glede til sorg, fra depresjon til sorg - tyder på at det ennå står under stjernetegnenes og omverdenens innflytelse.

Uten anstrengelse gis det ingen virkeliggjørelse av den hellige lov, og ingen vei til det indre rike.

Ethvert unyttig ord, enhver grublerisk, målløs tanke er spilt kraft.

Et menneske tiltrekker det han frykter, og det han beveger med tanker og ord.

Frykt er ikke annet enn et tankekomplex i hvilket misunnelse, hat, havebegjær og sjalusi uttrykker seg.

"Karenstiden" blir de mennesker til del som anstrenger seg for å virkeliggjøre de evige lover. Den er dog begrenset til en viss tid.

Vann ansporer nervesystemet og ansporer til positiv tenkning. La en varm vannstråle renne ned langs ryggen ved anstrengelser.
Gi ikke kroppen sjokk. Ethvert kuldesjokk skaper forkrampninger i nervesystemet

Istedenfor sorgfulle tanker; sett tanker av fred, glede og enhet med meg -ALTET -ALLYSET - Guddommen.

Blodkretsløpet er kun funksjonsdyktig og godt når nervesystemet er avspent åndskreftene kan flyte fritt.

Vannterapi må likeledes ledsages av positive tankekrefter.

De høyere energikilder utøver positiv innflytelse på alle lavere.

Mennesket vil i tidens løp erkjenne at tankens kraft formår å bevirke alt, både menneskene, omkring menneskene og i hele uendeligheten.

I friske planter er kvantevirksomheten sterkere enn i tørrede.
Alt er stråling, derfor spiller det også en rolle med hvilket sinnelag planten ble plukket.
Jeg åpenbarer videre: Medisinplantene ligner i sine former menneskenes organer. En plantes form belærer den vise om hvilket organ planten er skapt for.

I en høyere svingning kan sykdomsbakteriene ikke trives, og vil raskt forlate kroppen.

La allerede tidlig om morgenen - positive, høytsvingende tanker og ord flyte inn i ditt indre.

Flertallet av mennesker lar seg påtvinge legenes vilje, noe som kan føre til at de havner i medikamentmisbruk og efterhvert blir slaver av medikamentene.

Menneskene forgifter kroppen med giftige tanker, ved at nervene skiller ut giftstoffer. Da kan en sykdom utløses av tung, rikholdig eller skarp mat eller skarpe drikker - men årsaken er igjen de giftige tanker!!

Utforsk først og fremst pasientens tanker.
Det beste medikament en lege kan gi er positive, oppbyggende tanker og ord. De
Kan oppløse mange depresjoner og komplexer.
Dernest kan man gi de lavere potenser av forskjellige naturhelbredelsesmidler.
Men for å forstå pasienten må legen først ha utforsket og blitt kjent med seg selv.
Den som vil gi sin neste sann hjelp, må først hjelpe seg selv.
Han må kjenne livsloven av egen erfaring og ikke fra bøker og foredrag.

Intellektuell viten gjør en blind for sannheten. 
Kun den levede sannhet gjør mennesket fritt.
Sannheten ligger i deg selv, o menneske. Ordet er bare en veiviser.

Det som forblir i sjelen, vil vise seg i kroppen i henhold til planetkonstellasjonene.
Hvis man ikke lever efter naturlovene, har naturmidler bare ringe virkning. I klinikkene bør man legge vekt på harmoniske former, farver, toner og dufter.

Den som er kommet i harmoni blir litt efter litt ført innenfra. Han søker ikke mere efter beviser. Han har beviset i sitt indre.

Den som diskuterer er ennå ikke overbevist om det han prøver å få den andre til å
godta.
En sann vitende er vis. Han diskuterer aldri. Han vet. Bare uvitende diskuterer
Diskusjoner koster deltagerne en mengde livsenergi.

Et stort bidrag til helbredelse gir også kroppsøvelser og harmonisk musikk. Det setter cellene i stand til å tiltrekke mere livskraft.

Ofte kan negative krefter i det ubevisste forvandles til positive når mennesket har lært å tenke og leve positivt. Tanker om fred, harmoni, lykke, kjærlighet, sunnhet, tiltro håp og kraft.
Tal om vesentlige ting; edel, god og uselvisk tale; edel, god og uselvisk tale, båret av forståelse, velvilje, toleranse og kjærlighet.

CHAKRAENE

1	Chakraene er knutepunkter, fordelingssteder for den i oss flytende guddommelige energi.

2	Alle forsyndelser mot de åndelige innhold i chakraene bevirker blokader; derigjennem mister organene energi og kan bli syke.

3	I det 4. centrum virker en spesiell kraft, Kristuskraften, den såkalte Erløserfunke(forløsningsgnisten), som fødtes i enhver sjel, da Jesus uttalte ordene "det er fullbrakt".
Kristuslyset er en tilleggskraft, en støttende, forløsende og helbredende kraft i oss.

4	Har man nådd det 4. trinn, setter den umiddelbare mystiske førelse gjennom Kristus inn.

5	Eterkraften strømmer ned langs venstre side av ryggraden og berører de andre bevissthetscentra og beliver dem i henhold til deres utviklethetsgrad, hvorefter den stiger opp igjen langs høyre side.

6	Der eterbaum (chakraene) forsørger alle organer i kroppen med kraft.
Alle de åndelige energifelter uttrykker et etisk-moralsk utviklingstrinn, som i tillegg er et av sjelens utviklingstrinn.

7	Eterlegemet har 7 kraftcentra (prismecentra) som stråler ut lys fra sjelen (overjeget). De første fire sjelehylstre(de lavere frekvente bevissthetslag) er renselsesområder, de siste tre er forberedelsesområder. Disse bevissthetscentra eller sjelehylstre løses etterhvert opp, og mennesket gjennomstrømmes da av energi på en helt annen måte.


