
De Subtiele lichamen en Rijken
Het Spirituele Pad is de weg die je bewandelt 
om jezelf steeds beter te leren kennen en Jezelf 
te worden. Dit is een pad van geleidelijke 
groei, verandering en transformatie.

Op dit Pad gaat een mens door verschillende 
fasen, waar hij zichzelf ervaart en voelt en denkt 
over zichzelf als:

1. Er is Natuur en Ik ben daar een mee.
2. Ik ben. Ik besta als een lichaam.
3. Ik ben emoties, wensen en plezier.
4. Ik ben lichaam, emoties en gedachten.
5. Ik ben Niet het lichaam, 

mijn emoties en gedachten
6. Wat ben ik dan?
7. Ik ben de Ziel, de Goddelijke essentie.

Om onszelf beter te leren kennen, zodat we meer 
en meer onszelf kunnen worden en in de laatste 
stap van menselijke ontwikkeling kunnen Zijn, is 
het belangrijk onze subtiele lichamen en de rijken 
die hiermee verbonden zijn, te leren kennen.

Belangrijk is te beseffen dat het fysieke lichaam 
en de fysieke wereld slecht 10% bevat van de 
energieen, waar we bewust of onbewust mee te 
maken hebben. 90 % van onze lichamen zijn de 
subtiele lichamen, die we niet met de fysieke 
zintuigen waar kunnen nemen, maar die een grote 
rol spelen in ons leven en onze ontwikkeling.

In dit cursusblok zullen we de subtiele lichamen, 
structuren en rijken die daarmee verbonden zijn, 
dieper onderzoeken.

De cursus bestaat uit 10 lessen van drie uur. 
Elke les bestaat uit een theoriegedeelte en een 
meditatie met betrekking tot het onderwerp.

De lessen zijn op zaterdagen van 
10.30 – 13.30 uur.

Kosten : € 370,- 

Data en onderwerpen o.a:

1 maart :  Constitutie van een mens. 
  Zeven  lagen van materie en   
  substantie, permanente atomen.  
  Streven naar perfectie.
5 april :  Het Etherisch lichaam en
  de 10 prana’s.
3 mei :   Het astraal lichaam, astrale   
  entiteiten, controle over de emoties.
7 juni :  Het mentale lichaam.
5 juli :   Gedachtenoverdracht,    
  gedachtencentra, intuitie,    
  onderscheid  maken, concentratie,  
  meditatie, contemplatie. 
2 augustus :  Antahkarana: manas ( denkapparaat),  
  buddhi (intellect), ahamkara   
  (ego-beginsel), citta (denkstof), 
  het intuitieve lichaam.
13 september : Het causale lichaam, het ego en de  
  Monade, geboorte van de Monade  
  in de materie.
11 oktober :  Groeps zielen en het proces van  
  het vormen van de Persoonlijkheid.
8 november :  Persoonlijkheid, Ziel, Monade,  
  Zonne-Angel en Gidsen.
13 december :   Het proces van sterven en leven 
  na de dood, vijf stadia van dood,  
  Devachanic gebied/ Hogere werelden.


