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13  HÄLSA 
 

13.1  Sjukdomarnas orsaker 
1Mänskliga sjukdomar bero på felaktig livsrytm, på okunnigheten om periodicitetens lag. 
2Det är icke människans uppträdande på planeten, som varit sjukdomarnas orsak. Det fanns 

sjukdomar i såväl mineral- som växt- och djurvärlden långt före människan.  
3Evolutionens monader (kvartärmaterien), involverade i förstatriader, betjänande sig av 

förefintliga sekundär- och tertiärmaterien, äro för sin evolution beroende av sina två högre triader. 
Sjukdomar äro resultat av de friktioner som uppstå, när nedströmmande energier möta motstånd 
och måste taga sig andra utlopp än de normala, när energierna från de båda högre triaderna och 
även kausalhöljet i något avseende på grund av okunnighet hämmas, feldirigeras, missbrukas av 
monaderna. 

4Tills individen blivit ett kausaljag, förekomma friktioner mellan kausalenergierna och 
inkarnationshöljena. 

5Alla fyra inkarnationshöljena (mentala, emotionala, eteriska, organismen) kunna uppvisa 
sjukdomssymptom. Dessa bero på jagets missbruk av sina höljen, det må vara avsiktligt eller 
oavsiktligt. Även kausaljag kunna lida av sjukdomar i organismen men icke i de andra höljena. 
Orsakerna kunna vara flera: överansträngning på grund av överdriven hjälpsamhet, förbiseenden 
eller rester av ännu icke slutskördad dålig sådd. 

6När jaget kan friktionsfritt tillämpa natur- och livslagarna, så möta de livsenergier, som utgå 
ifrån kausalhöljet, intet motstånd i inkarnationshöljena, utan strömma fritt ner genom lägre 
höljena till rätta centra i eterhöljet, och människan är frisk. Att detta icke sker, beror på felaktig 
emotionalitet och misstag ifråga om livsrytmen i denna och förflutna inkarnationer. De flesta 
sjukdomar ha emotionalt ursprung och bero på hatet i dess otaliga uttryckssätt. 

7Sjukdomar, som äro en följd av hatet (kritik och dömande), bero på energier från strup- till 
navelcentrum. 

8Även organismen har genom stimulantia piskats upp till onormal prestation, vilket måste 
hämna sig. 

9Fysiska sjukdomar äro resultatet dels av felaktig stimulans, överstimulans, felaktigt anbringad 
stimulans eller något slags inre spänning, dels av hämningar, psykisk svält eller uppdämning av 
energier. 

10Irritation uppkommer av självintresse, självtillräcklighet och självtillfredsställelse. 
11Sjukdomar kunna ha sin orsak i förflutna inkarnationer. 
12Grundorsaken till sjukdomarna är misstagen ifråga om periodicitetslagen, lagen som reglerar 

naturprocesserna. Periodicitetslagen kan studeras t.ex. i sexualiteten, särskilt sådan den yttrar sig 
hos kvinnan. Genom att följa denna naturens anordning, sexualimpulsernas cykliska manifesta-
tion, skulle viktiga upptäckter om livsrytmen kunna göras. Tillämpningen av denna insikt skulle -
eliminera de flesta orsakerna till sjukdomarna. Kunskapen om periodicitetens lag är en hel 
vetenskap för sig, som mänskligheten får till skänks, när den visar sig kunna rätta sig efter 
livslagarna. De antydningar om dessa de visa givit i alla tider har mänskligheten aldrig sökt 
tillämpa. Planethierarkien kastar inga pärlor. Sådana får mänskligheten, när den visar sig kunna 
uppskatta deras rätta värde. 

13Sjukdomar bero icke, som många sekter påstå, på felaktigt tänkande. I så fall skulle alla vara 
obotligt sjuka. “Få människor kunna tänka alls och ännu färre i överensstämmelse med 
verkligheten.” Mänskligt tänkande är fantasiens konstruktioner, och fantasi är en produkt av 
mentalitet och emotionalitet. 

14De sekter (Christian Science, Mental Cure och många andra), som ordat om det mentala 
såsom huvudorsak till sjukdomarna, ha enormt överskattat verkan av människans mentala 



 

 2 

energier på henne själv och på andra. Det rent mentala har icke varit sjukdomsorsak. 
15Man kan på sin höjd säga, att det mentala medverkat genom sin påverkan på det emotionala 

och genom sin okunnighet om periodicitetslagen. Det mentalas delaktighet beror på felaktig 
inställning, som består i dogmatiska och fanatiska hävdandet av alla livsokunnighetens tillfälliga 
fiktioner, den emotionala tron på fiktionernas giltighet, besvikelsen över brustna förhoppningar, 
det eviga klankandet på ofullkomligheten, som är ofrånkomlig. Men detta tillhör mer det 
emotionala och icke det rent mentala. Icke förrän “auktoriteterna” inom alla områden och av alla 
grader inse sin nästan totala okunnighet om verkligheten, denna insikt som gör de verkligt visa 
ödmjuka inför uppgiften och som saknas hos övriga, få vi slut på dogmatism och fanatism. Många 
ha självbedräglighetens underlägsenhetskomplex ifråga om sig själva men 
överlägsenhetskomplex ifråga om andra. Det vittnar varken om vishet eller ödmjukhet. 

16Ju mer mänskligheten mentalt utvecklas, desto större andel får mentalmedvetenheten i 
orsaker till sjukdomar, beroende på mentala hämningar och missbrukad mentalitet. Viss esoterisk 
riktning anger procenttalet för mentala orsaker till 25, andra till 5. Dylika skiljaktigheter bero på 
vilket “kulturskikt” som avsetts. Esoteriskt orienterade förstå utan vidare sådana diskrepanser, 
men på “oinvigda” verka de ovederhäftiga. 

 
13.2  Esoterisk läkekonst 

1I ett omfångsrikt verk (771 sidor), Esoteric Healing, redogör 45-jaget D.K. för de sju 
läkemetoder, vilka sedan urminnes tid använts av lärjungar till planethierarkien. Det beror på 
mänsklighetens inställning till esoteriska kunskapen, om dessa metoder ånyo ska kunna komma 
till användning. Det måste bli ett slut på den avvisande hållning medicinska vetenskapen hittills 
intagit till allt esoteriskt, slut med okunnighetens anklagelser för bedrägligt förfarande. 

2Den esoteriska läkekonsten utgår ifrån esoterisk kunskap om eterhöljet och dess centra, om de 
olika slagen av eterenergier och dessas verkningar i de olika centra, beroende icke minst på 
centras funktionsduglighet. Detta förutsätter även eterisk objektiv medvetenhet, så att läkaren kan 
metodiskt dirigera eterenergierna till rätt centrum och konstatera dessas effekt. Alla andra 
“metoder” äro slumpartade. Experterna i denna konst försäkra, att chansen för oinvigda att lyckas 
icke är en procent men möjligheten att förvärra lidandet mycket stor. Blir patienten frisk med 
okunnighetens metoder, skulle han blivit frisk ändå. Detsamma gäller ifråga om medicinska 
vetenskapen och dess metoder, vilket för övrigt är en sak de verkligt insiktsfulla läkarna mycket 
väl veta. Men de ha att vara “lojala”. Det är på denna falska lojalitet så mycken humbug frodas. 

3Ett 44-jag (H.) säger med avseende på esoteriskt botande av sjukdomar, att magnetismen är 
det slag av energi, som kommer till användning. Läkaren måste kunna höja vibrationerna i det 
sjuka organet med hjälp av magnetiska energien både hos sig själv och patienten. De ökade 
vibrationerna möjliggöra för de sjuka cellerna att dra till sig positiva energien och stöta från sig 
den negativa, som alstrar sjukdomen. Läkaren kan medvetet dirigera den magnetiska energien till 
organet och påverka de passiva cellerna, så att de bli i stånd driva ut de negativa atomerna. Risken 
därvid är att läkaren icke vet på vad sätt han skall definitivt avlägsna de urdragna atomerna, enär 
dessa kunna återvända till organet med fatala följder. 

4I alla händelser fordras för riktig esoterisk behandling en kunskap och insikt, som ingen 
människa kan på egen hand förvärva, utan endast kan erhålla från planethierarkien. Detta slags 
botande torde i framtiden bli möjligt endast via en “gruppsjäl” av esoteriker (med gemensamhets-
medvetenhet tack vare gemensamma grupphöljet). Det blir alltså gruppens samlade erfarenheter 
och samstämmiga energier, som kunna utföra arbetet på enda riktiga sättet. 

5Ifall denna idé nerdimensionerades till mänskliga organismens sjukdomsproblem, skulle man 
inse riktigheten i esoteriska axiomet, att “alla sjukdomar i alla höljen ytterst härröra från och äro 
resultat av hämmade eller felaktigt distribuerade energier från högre världar och ifråga om 
människans höljen av energier från hennes kausalhölje”. Det är nedströmmande energier från 
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kausalhöljet, som hålla lägre höljena vid liv. Ifall eterhöljet icke ändamålsenligt distribuerar 
emotionalenergien, uppträda “sjukdomar” i organismen. Det finns defekter i alla människans 
höljen, och ursprungliga orsakerna äro alltid desamma. Den insikten kommer en gång att 
revolutionera medicinska vetenskapens betraktelsesätt. Och icke bara medicinens. Många 
teologiska dogmer ska då inses vara okunnighetens fiktioner. 

6Aspiranter på lärjungaskapet arbeta omedvetet på att vitalisera centra över diafragman med 
energier från kausalhöljets tre centra (intelligens-, enhets- och viljecentra, de namn de fått efter 
sina lägsta slags funktioner). Dessa energier strömma ner genom mental- och emotionalhöljenas 
centra till eterhöljet. Få de icke ändamålsenligt utlopp genom organismens verksamhet (varom 
ännu litet är känt), blir följden sjukdomar, vanligtvis hjärt- men också magsjukdomar. Dessa äro 
givetvis skördebetingade. Genom att rikta uppmärksamheten på den sjuka organismen förvärrar 
den sjuke ofta lidandet, enär “energi följer tanken”. 

7Esoteriken hävdar såsom axiom, fundamentalt faktum, att det i hela kosmos omöjligt kan 
finnas något, som motsvarar vad okunnigheten kallat “underverk”, “genombrott av naturlagar” 
etc. Men den medger gärna, att det finns mycket, som för okunnigheten ter sig såsom underverk. 

8Det finns ockulta skolor (New Thought, Christian Science, Mental Cure etc.), som påstå, att 
människan icke behöver vara sjuk och att sjukdom kan botas på ockult väg. Även de kristna tro på 
underverk, botande av sjuka med handpåläggning och bön etc. 

9Mental Science, Mental Cure och allt vad de heta, ha rätt i att många sjukdomar bero på 
felaktigt känsloliv (“yttrande sig i den svaga återgivning av verkligheten de kalla tanke”). De ha 
rätt i sina bemödanden att få patienten att reagera på livet, omständigheter och människor på 
förnuftigare sätt. Men de begå enormt misstag med att absolutifiera detta därhän, att alla 
sjukdomar ha mentala orsaker. Detta är icke fallet ens hos dem som uppnått mentalstadiet. Alla 
sjukdomar bero på misstag ifråga om naturlagar och livslagar i detta eller förflutna liv. 

10Dessa sekter sakna bl.a. kunskap om materieaspekten och utvecklingslagen med de olika 
medvetenhetsstadierna. Mentalenergien botar icke, utan kausalenergien från Augoeides, som de 
icke veta något om. 

11Planethierarkien hävdar, att metoden för “botandet av sjukdomar” icke får bli exoterisk. 
Människorna utgå ifrån att livet i fysiska världen (hurudant och i vilka förhållanden det än är) är 
enda åtråvärda. De veta ingenting om planerna för individernas fortsatta utveckling i nya 
inkarnationer. De veta ingenting om livslagarnas tillämpning på individuella fallet. Man kan i 
själva verket genom att fördröja avläggandet av organismen göra individen verklig otjänst. 

12Esoterikern hävdar, att sjukdom i vissa fall kan botas, men att detta är möjligt endast, om 
man vet orsakerna (i förflutna liv) och med full insikt i varje speciellt orsak-verkan-förhållande 
kan avgöra, huruvida Lagen möjliggör detta. Annars blir följden den, att visst organ botas men ej 
konstitutionen (utan sjukdomen drives över till annat organ). Eller kan “sjukdomsfröet” drivas 
upp i högre hölje och måste ofelbart verka ut i nästa inkarnation, om ej i denna. Men detta är 
undantagsfall. Sjukdomen finns där, även om läkare icke kan konstatera detta, och verkar ut på 
oväntat sätt. 

13Emellertid kan hela problemet tillhöra ett helt annat problemkomplex, vad gäller de 
ursprungliga orsakerna i förflutna liv. Falla orsakerna i sista hand in under ödeslagen eller 
skördelagen, under ändamålsenlighetens (utvecklingens) eller mekaniska skeendets lag? Ha finala 
verkningarna gjort sin tjänst, äro de icke nödvändiga. Då kan individen ingå under annan lag och 
kan även sjukdomen hävas definitivt men då endast under Augoeides överinseende. 

14Det medges såsom en möjlighet, ehuru föga sannolik sådan, att detta kunnat ske utan att 
ockulta hjälparen varit i stånd att följa hela processen upp till kontakt med Augoeides. 

15Så mycket är emellertid riktigt i New Thought, att ifall individen medvetet ställt in sig under 
Lagen, så äro finala orsakerna eliminerade. Men någon garanti för hälsa finns ej, förrän hela 
mänskligheten tillämpar lagarna för riktig diet och riktig livsföring. 
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16Endast kausaljag, som äro istånd att avgöra, huruvida individen verkligen bör bli botad, 
lämpa sig därför som “läkare”. Givetvis tillhöra de flesta sjukdomar “kollektiva” skördens 
kategori, och de icke endast böra botas, utan det är mänsklighetens plikt tillse, att de bli botade. 
Det finns många dödsbringande sjukdomar, som vetenskapen icke är i stånd att bota. Ifall dessa 
tillhöra kollektiva skördens kategori, komma de att kunna botas av läkare, som äro lärjungar till 
planethierarkien. För att förebygga annars oundvikliga självbedrägeriet i Christian Science och 
vissa kristna sekter få dessa läkare bota endast i ett läkarlag, där åtminstone en i laget är lärjunge. 

17I övrigt må sägas att den, som förvärvat den livsförståelse, som esoteriken möjliggör (ifall 
förutsättning för denna förståelse alls förefinnes), har ojämförligt mycket större möjligheter både 
att befria sig från livsförgiftande illusioner och förvärva kraft att uthärda att leva och även bli till 
nytta för andra. 

18Liksom det finns en “naturens läkekraft”, finns det en “själens läkekraft”. Båda uttrycken 
vittna emellertid om livsokunnighet. Liksom sömnen återställer kroppskrafterna, så visar “det 
omedvetna”, att det finns en “kraft till frigörelse och läkning i livets eget väsen”. Men varken 
psykoanalysen eller psykosyntesen kan förklara denna själens läkekraft. Teologerna förkasta 
hypotesen med motiveringen, att “då skulle Jesu frälsargärning vara överflödig”. Men de ha nu en 
gång för alla idiotiserat förnuftsinstinkten och därmed blivit oemottagliga för sunt förnuft. 

 
13.3  Diet 

1Eftersom alla (som vanligt) tro sig om att kunna bedöma allt, bli deras omdömen därefter. Det 
är sällsynt att höra ett vederhäftigt uttalande. Vad har icke skrivits om vegetarismen, vars värde 
endast de förnämsta näringsfysiologiska experterna veta en smula om. Huvudfrågan gäller icke 
livslängden hos vegetarianerna – den bestämmer ingen över – utan hälsotillståndet. Radikale 
kostreformatorn Are Waerland berättade på sin 75-årsdag (i baddräkt lik en atlet), att han de 
senaste 50 åren icke varit sjuk en enda dag, icke ens förkyld, efter att aldrig ha varit frisk de 20 
första åren av sitt liv. Det finns fler, som kunna intyga detsamma. 

2Vegetarianer och andra dietivrare göra en god tjänst genom propaganda för förnuftigare 
livsföring. Det är för övrigt endast en tidsfråga, när medicinska vetenskapen, som med sin vanliga 
självtillräcklighet förhånar vad den icke begriper, måste kapitulera i detta avseende som i så 
många andra. Men dietproblemet är för esoterikern icke det primära. Han börjar icke nerifrån utan 
uppifrån. Han befriar sig först från livsokunnighetens mentala fiktioner, som han ersätter med ett 
mentalsystem i överensstämmelse med verkligheten. Därnäst befriar han sig från sina emotionala 
illusioner. Därmed har han förvärvat förutsättningen att leva ett förnuftigt liv i fysiska världen. 
Och allt detta är ett resultat av eget arbete, egen självförvärvad insikt genom kritisk prövning av 
hylozoikens suveräna lösning av livsproblemen. Det är icke tro, icke antagande, icke godtagande 
av auktoriteter. Nu vet han, vad som menas med sunt förnuft. 

3Vegetarisk kost “förfinar” organismen och gör det lättare för dess organ att förmedla 
energierna från eterhöljet till organismen. På mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium har 
genom olämplig diet etc. under hundratals generationer organismen gjorts alltmera otjänlig för sitt 
ändamål (att upptaga vibrationerna från högre höljen och i sista hand från kausalhöljet, från vilket 
samtliga livsenergier utgå). Det behövs många generationers rationell livsföring, innan det blir 
möjligt att för nya släkten tillhandahålla ändamålsenligt fungerande fysisk organism. Många ärva 
en så degenererad organism, att den icke en gång kan tillgodogöra sig vegetariska födoämnen. 
Detta behöver ingalunda omöjliggöra för individen att genom medvetenhetsaktivitet utveckla 
medvetenheten i högre höljen, så att han kan återuppnå den utvecklingsnivå han en gång 
förvärvat. Men det kräver mera arbete än som annars skulle behövas, och det försvårar upp-
nåendet av ännu högre nivå. 

4För den, som strävar efter att förvärva medvetenhet i högre molekylarslag (vilket innebär 
vitalisering av nya petaler i motsvarande centra), är det av stor betydelse, att eterhöljets centra äro 
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så funktionsdugliga som möjligt. Detta uppnås endast genom vegetarisk kost och organismens 
frihet från alla slags “giftämnen”. 

5Alkohol såväl som tobak påverkar icke endast organismens nerv- och körtelsystem utan även 
centra i såväl eter- som emotionalhöljet. Tobak verkar förlamande på emotionalhöljets 
rörelseförmåga. Alkohol (även minsta dos) förlamar de centra, som upptaga mentalvibrationerna, 
så att individens medvetenhetsaktivitet uteslutande inskränkes till det emotionala och vid större 
mängder sänka även de högsta emotionala förmågorna. Alkoholen stimulerar organismen till ökad 
verksamhet men motverkar eterhöljets förmåga förmedla vibrationerna från mentalhöljet. Alkohol 
förstör möjligheten uppfatta det övermedvetna men kan stimulera det undermedvetna, som 
människorna redan bemästrat och vars prestationer de räkna till “kultur”!!! 

6Koksaltet, det s.k. bordssaltet, bergsaltet, består av klornatrium. Det saknar varje näringsvärde 
men är skadligt, därför att det driver ut klorkalium ur grönsakerna. 

7Klorkalium är det förnämsta av alla näringsämnen, nödvändigt för organismen, särskilt 
nervsystemet. Genom att saltas bli grönsakerna värdelösa ur näringssynpunkt. Klornatrium, som 
icke sköljes ur kroppen genom stora kvantiteter vätska, avsätter sig i vävnader och nerver med 
reumatism och ökad nervositet som följd. 

8Klornatriums enda förtjänst var såsom konserveringsmedel (medel mot förruttnelse), 
önskvärt, då man saknade kylskåp. Den, som en gång vant sig vid saltfri kost, finner denna 
smakligare. 

9Att klornatrium driver ut klorkalium, vet varenda kemist och kan lätt bevisas. Typiskt är att 
människorna äro så beroende av invanda smakförnimmelser, att de föredraga det skadliga. 

10I tarmarna förekomma två slags bakterier: jäsnings- och förruttnelsebakterier. 
Jäsningsbakterierna äro nödvändiga för hälsan. Förruttnelsebakterierna ge upphov till de flesta 
sjukdomarna. De frodas särskilt i ägg, fisk och kött. Däremot finna de ingen näring i grönsaker, 
som ge liv åt jäsningsbakterierna. 

11Havregrynsgröt, som är osmältbar (till och med för hästmagar), ger mättnadskänsla och 
grundlägger i barndomen de flesta slags framtida magsjukdomar. 

12Dessa fakta fråga läkarna icke efter. Dem ha de icke fått lära sig, och då är det ingen 
vetenskap. 

13Nedan den dietlista planethierarkien lämnar aspiranter, som bli antagna till lärjungar. Den 
innehåller absolut förbud för kött, fisk, alla slags alkohol samt alla sorters narkotika, alltså även 
tobak. 

14Särskilt anbefalles: mjölk, honung, helmalet vete (graham), ovan jord växande solbelysta 
grönsaker, apelsiner (alldeles särskilt), samt bananer, russin, nötter, någon potatis och opolerat ris. 

15Undantag från regeln förekomma ifråga om sedan gammalt invigda lärjungar (vilka i tidigare 
inkarnationer genomgått de olika förstadierna), som i en skördeinkarnation fått konstitutionen så 
fördärvad (särskilt matsmältningsorganen) i barndomen, att köttdiet etc. erfordras. Lärjungar 
kunna nämligen aktivera centra över diafragman, vilket aspiranterna icke lärt och vilket i deras 
fall kräver särskild förfining av organismen. 

 
13.4  Organismen och eterhöljet 

1Organismens fyra distributionsfaktorer äro eterhöljets centra, nervsystemet, endokrina 
körtelsystemet och blodmassan. 

2Alla energier till organismen komma genom eterhöljet. 
3När forskningen lyckats upptäcka existensen av organismens eterhölje, kommer medicinska 

vetenskapen att slå in på helt nya vägar. Därmed har man förvärvat första förutsättningen att 
utrota sjukdomarna. 

4Sjukdomar bero i sista hand på eterhöljets centra (medvetenhets- och aktivitetscentra), på 
dessas aktivitet eller inaktivitet. När medicinska vetenskapen insett detta, förestår en revolution i 
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medicinska betraktelsesättet. Detta är intet angrepp på vetenskapen. Den har genom sitt studium 
av organismen lagt en solid grund för fortsatt forskning. Men man måste beklaga härskande 
dogmatiska inställningen. Det finns något att ta vara på i homeopatien (homeopatiska läkemedel 
påverka eterhöljet och icke organismen), ljusbehandlingen, kiropraktiken, hydroterapien, 
vegetarismen etc., som läkarna med förakt avvisa och vägra systematiskt undersöka. Detta är 
fanatism och kommer att misskreditera vetenskapen i allt större utsträckning. 

5Vetenskapliga forskningen har långt kvar, innan den kan fullt förstå körtlarnas funktioner. I 
det sammanhanget må påpekas, att även dessa undergå förändring i och med att individen når 
högre stadier. Nya slags energier göra sig gällande. 

6Första effekten av körtlarnas verksamhet och dessas sekretion är psykologisk. Människan är i 
sin organism emotionalt och mentalt vad körtelsystemet gör henne till och körtelsystemet i sin tur 
produkt av högre energikällor, vilket gör att man icke (som vetenskapen tror) kan fundamentalt 
ändra en människa eller organismen enbart genom behandling av körtlarna. Läkarna måste 
komma till insikten, att de endokrina körtlarna formats av och få sina energier från de sju 
viktigaste centra i eterhöljet. 

7Dessa centra behärska endokrina körtelsystemet, som kontrollerar organismens sju områden 
samt ansvarar för organens riktiga funktion och funktionernas både fysiologiska och psykologiska 
effekt. Dessa körtlar sätta alla organismens delar i förbindelse med varandra, med eterhöljet och 
med blodmassan. 

8Det är blodet, som vidarebefordrar nervenergierna och körtelenergierna till hela 
cellorganismen. 

9I stort sett är det vibrationerna från eterhöljet, som befordras genom blodmassan. 
10Två fundamentala energiströmmar bygga upp och vidmakthålla organismen: “livsströmmen” 

från tredjetriaden (via hjärtcentrum) verkande genom blodmassan och “medvetenhetsströmmen” 
från andratriaden (via hjässcentrum) genom nervsystemet. 

11Hjärtat är centrum för livsenergierna och hjärnan för medvetenheten. 
12Hela nervsystemet står i förbindelse med eterhöljets centra. 
13Alla sjukdomar kunna botas med energierna från eterhöljets centra. Men se, det är inte av de 

lärde erkänd vetenskap, och med den inställningen av de lärde och hos allmänheten blir det ingen 
kunskap. Det hör med till mänsklighetens karma: den allmänna förblindelsen. Och förrän den 
viker, är ingenting att göra. 

 
13.5  De tre grundsjukdomarna 

1Såväl syfilis som cancer och tuberkulos äro sjukdomar, som grasserade i mänskligheten redan 
i Atlantis. Genom att organismer behäftade med dessa sjukdomar nergrävts har hela vår planets 
växtmylla blivit så genomförgiftad, att såväl växter som djur äro bärare av latenta sjukdomsfrön. 
Mänsklighetens avfallsprodukter med deras sjukdomsfrön spolas ut i havet och absorberas av dess 
organismer, bl.a. av fiskar, som konsumeras av människor, och så fortsätter “cirkulationen”. Det 
finns otaliga sjukdomsfrön, som förstöras endast genom eldbehandling. 

2Det sagda är en sak vetenskapen ännu ej insett eller kanske icke ens kunnat inse. Det är 
emellertid ett esoteriskt faktum, som framtida forskningen kommer att kunna påvisa. Likbränning 
kan minska riskerna för ytterligare förgiftning och kommer i framtiden att bli stadgad i lag. Att 
icke ens detta räcker, utan även mineral kunna ge upphov till sjukdomar, är nu en sak 
mänskligheten icke kan undgå följderna av. Endast essentialjag äro oemottagliga för allt slags 
“smitta” på grund av deras höljens materiesammansättningar. 

3Sjukdomar, farsoter, ohyre- och insektsplågan äro parasitföreteelser. Sålänge människorna 
parasitera på andra (och de göra det i en utsträckning, varom de tydligen icke ha en aning), 
komma de själva att bli offer för parasitväsendet. 

4Cancer beror (enligt D.K.) på överskott av första departementets energier, som överstimulera 
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cellerna i organismen, så att de börja växa och bli till tumörer. 
5Såsom flera “naturläkare” bevisat, kan cancer botas genom upprepade fastekurer i förening 

med lämpligt lavemangsinnehåll och diet (råkost). Men det är icke vetenskap. Och tänk vad 
kirurgerna skulle förlora på den kuren! 

6Sålänge läkarna icke kunna bota cancer annat än i vissa fall med ett fåtal metoder, sakna de 
varje rätt uttala sig om de många andra behandlingsmetoder de inte undersökt. Att de göra det 
ändå, är bevis på deras alltför väl kända dogmatiska självtillräcklighet. 

7Ett kompakt motstånd reses mot varje försök att göra medicinarna arbetslösa, och de vägra i 
vetenskapens namn att befatta sig med de nya upptäckterna. Ofta kan man konstatera, att det icke 
ligger i deras intresse att människorna bli friska eller förbli det. Det finns för all del många 
undantag. Motsvarande träffar man på inom flera “yrken”. Det är som om människorna gripits av 
hagalenskap och att pengar, pengar, pengar vore livet. Man kan helt enkelt inte gloffa åt sig för 
mycket. Det är på tiden att gräns sättes för klåsystemet. 
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