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Het fysieke lichaam
Fysieke hoedanigheden van het menselijk lichaam:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gestalte
Kan zich bewegen
Vaste contouren
Gewicht
Onderworpen aan de zwaartekracht
Traagheid
Je botst er tegen aan
Geleed naar hoofd, romp, ledematen
Zichtbare zintuigen heeft het, oren, ogen
Een eigen temperatuur
Samengesteld uit vaste en vloeibare stoffen en lucht
Neemt ruimte in
uitsluiting: waar de een is kan de ander niet zijn
Er is dichtheid, afgrenzing.
Gehoorzaamt aan de wetten van de natuurkunde: zwaartekracht
Gehoorzaamt aan de wetten van de anorganische chemie.

Het fysieke lichaam
onderscheid naar leven en dood
Met de dood zijn de wetmatigheden van de stof zichtbaar.
Fysieke stof neigt naar:
–
–
–
–
–

uiteenvallen,
Onvervormbaarheid
Non-plasticiteit
Veranderingsloosheid
Onbeweeglijkheid

Met de dood gaat het lichaam tot ontbinding over.
Er is dus een verschil tussen ‘levende’ stof en ‘dode’ stof.
Welke kracht geeft de stof andere wetmatigheden mee?
Levende stof heeft de mogelijkheid om leven en bewustzijn te incorporeren
Levende stof kenmerkt zich door:
–
–
–
–
–
–

Flexibiliteit
Opnamevermogen
‘openstaan’
Dienstbaarheid
Beschikbaarheid
‘Ter beschikking staan’

Het is een ‘stof’ die de gebruikelijke eigenschappen van de stof overwint

Aan het werk !!
Individueel:
– Zoek de verschillen in eigenschappen van
•
•
•
•

Een industrieel gemaakt kopje
Een steen of mineraal in natuurlijke vorm
Iets uit de plantenwereld; bloem, plant, tak
Een van de deelnemers in de groep

– Benoem de eigenschappen en de verschillen

Gezamenlijk:
– Over welke eigenschappen ben je het onderling eens?
– Wat zijn de geschilpunten?

Het etherlichaam
of wat het fysieke overwint
Het fysieke lichaam valt met het sterven uit elkaar.
Tijdens het leven gebeurt dat niet. Hoe kan dat?
De krachten van het leven moeten andere krachten
zijn die niet eigen zijn aan de krachten van het
fysieke lichaam.
De levenskrachten moeten die fysieke krachten
tegenwerken en opheffen. Ze zijn tegengesteld.
Dat doet het etherlichaam. Het is de architect die
vorm en geleding geeft aan het fysieke lichaam.

Ka
De “Ka” is tegelijk geschapen met het
fysieke lichaam. Iemands ‘Ka’ leeft
voort nadat het lichaam gestorven is.
De Egyptenaren lieten offers achter
zoals voedsel, drank en waardevolle
bezittingen voor de ‘Ka’ om te
gebruiken.

Ka wordt met twee armen geschreven,
hij staat met een scheppend gebaar
achter de mens. Hij grijpt de stof van
buitenaf aan en laat al beeldhouwend
de zichtbare gestalte ontstaan naar het
in de mens voorhanden zijnde model.

Eigenschappen van het etherlichaam
Het etherlichaam verleent aan het lichaam
•
Een veranderende continuïteit
•
Het is verantwoordelijk voor groei
•
Een voortdurend ononderbroken activiteit
•
Een voortdurende beweging
•
Het leeft in de tijd
•
Principieel beweeglijk
•
Nooit statisch te maken: “Fliesgestalt”.
•
Bouwt van buitenaf, van buiten naar binnen.
Om het etherlichaam te kunnen vatten moet je:
•
In processen denken
•
Je kunt het niet fixeren tot een statisch begrip, dan wordt het een fysiek lichaam
•
Het laat in de tijd vele veranderende gedaanten zien.
•
De voorstelling moet de veranderingen innerlijk beweeglijk houden: beweeglijk denken
•
Als het voorstellende denken net zo beweeglijk is als het levende element dan noemen
we dit een imaginatief bewustzijn

Hoe kun je “het leren zien” oefenen?

De innerlijke scholing uit “Hoe bereikt men inzicht in
de geestelijke wereld” R. Steiner
•
•
•
•

•

Aandacht voor groeien en bloeien
Aandacht voor verwelken en sterven
Zonsopgang en zonsondergang
Het meebeleven, het innerlijk navoelen van
deze veranderingsprocessen bouwt aan de
organen om het etherische waar te nemen.
Er ontstaat een imaginatief bewustzijn

Hoe voelt het etherlichaam?
•
•
•
•
•
•

•
•

In het EL kan men zich verbonden voelen met inwendige levensstromen, of
met het je ingebed voelen in de natuur.
Als er een gevoel van heelheid, vitaliteit en welbehagen is dan is dát het
gevoel van het EL. Afwezigheid van deze heelheid ed. duidt op een
disharmonie in het EL
Een goed functionerend EL geeft de belevering van ge-ZON-dheid.
Als het EL té krachtig is en de andere lichamen overheerst dan
overheersen de krachten van ritme en regelmaat in gedrag of/en in
fysiologie.
Eten, natuur, onverstoorbaar doorgaan, instandhouding van het eigen
lichaam, en gewoontes zijn eigenschappen die herkenbaar zijn bij de
flegmaticus.
In de gewoontes wordt de neiging tot herhaling en continuïteit van het EL
ervaren. Het bewustzijn kan sneller veranderen dan de vormkrachten
toestaan. Het EL gaat dan als innerlijke weerstand beleefd worden.
Weerstand tegen verandering van gewoontes is eigenlijk verzet vanuit de
eigen Etherstroom
Het bewustzijn van het EL neigt tot slapen. Het astraallichaam is
verantwoordelijk voor het waken.
Het EL is zichtbaar in het vloeistofelement. Het is steeds in beweging, het is
drager, veroorzaker en boodschapper van de vorm. Daarom wordt het EL
soms vloeistoflichaam genoemd

Het vloeiende element

Een overgangsgebied tussen EL en AL
Tekenen van overgangen
tussen EL en AL in de plant
• Bloem en kleur
• Bloem en geur
• Openen en sluiten
• bloem en zaadvorming

Verschil tussen het Ether- en het Astraallichaam:
beweging en bewustzijn
•

Mensen en dieren hebben een vrije en autonome
beweeglijkheid. Kunnen zichzelf verplaatsen
–

•

Het bewustzijn van dieren en mensen is zeer divers.
–

•
•
•

Planten kunnen meebewegen met de wind en met het licht, kunnen
zich openen en sluiten maar verplaatsen zich niet.
Planten hebben geen bewustzijn

De verschillen tussen hoger en lagere dieren wordt bepaald
door de complexiteit van het organisme en de mate van
bewustzijn.
Beweging en bewustzijn hangen samen.
Autonoom kunnen bewegen veronderstelt :
–
–
–
–
–
–

aantrekken en afstoten
Sympathie en/of antipathie
Lust en/of onlust
Een ‘binnen’wereld, afsluitbaar van de ‘buiten’wereld
Opname en uitscheiding
Een waarneming (buiten) en gewaar worden (binnen / beleven)

Astraallichaam

•
•
•
•
•
•

De drager van beweging en bewustzijn is het
astraallichaam.
Astralis = op de sterren betrekking hebbend
De kosmische krachten van de sterren en planeten
zijn werkzaam in het astraallichaam.
De 7 planetentypen zijn op de mens vanaf de
puberteit van toepassing.
De ziel is een beleefde binnenwereld. De astrale
organisatie is drager van de ziel
Daarom wordt het AL ook wel zielenlichaam
genoemd.

BA

BA…. is een ziel die zich onmiddellijk
kenbaar maakt als de mens ontwaakt. Ba
pendelt heen en weer tussen de hemel en
het lichaam, dagelijks bemiddelend.
Overdag antwoordt de BA van elk mens op
de vele prikkels en prent ze in het hart.
Omdat het hoofd de belangrijkste drager
van de zintuigen is wordt een passend
beeld gekozen middels BA als een vogel
met een mensenkop.
Er bestaan in de kunst vele metaforen voor
de ziel die uittreed bij de slaap waaronder
de vlinder.

Innerlijk en uiterlijk
Standpunt: de lichaamsgebonden werking van het AL 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Het AL brengt verinnerlijking die de plant niet kent.
Instulping en holtevorming → verinnerlijking
Ontstaan van binnen- en een buitenwereld, kenmerkend voor
dieren en mensen.
Er ontstaat een wisselwerking tussen binnen- en buitenwereld
Er ontstaat voeding, ademhaling en innerlijke beweging.
Er ontstaat waarneming middels de zintuigen op basis van het
zenuwstelsel.
De buitenwereld wordt opgenomen, bewerkt en verteerd in
organen en stofwisseling
Er ontstaat naast inscheiding ook uitscheiding. Ten behoeve van
de voedsel opname worden instrumenten “ledematen” gevormd
om voedsel op te nemen, om voedsel te kunnen bereiken is de
ontwikkeling van een “bewegingsapparaat” nodig.

Ademhaling en het luchtelement
Standpunt: de lichaamsgebonden werking van het AL 2
1. Ademhaling: mens neemt zuurstof op en ademt koolzuur uit. Bij
de plant het omgekeerde. De ademstroom is direct verbonden
met de bloedsomloop en zet zich voort in het hele organisme.
Alle schepselen die bezield zijn ademen.
2. Het astraallichaam is sterk verbonden met het element lucht.
Lucht is bij uitstek het element voor beweging. Water en lucht,
etherlichaam en astraallichaam zijn voortdurend met elkaar in
interactie.De sanguinicus is het luchtige temperament voor het
AL.
3. Met de komst van het AL verandert het gehele fysieketherische organisme.

Motoriek
Standpunt: de lichaamsgebonden werking van het AL 3
•
•
•
•

•
•
•

Uiterlijke beweging komt tot stand op basis van een innerlijke
beweging.
Er is aantrekken en afstoten, sympathie of antipathie, lust of onlust
Beweging is mogelijk doordat we onze spieren kunnen aanspannen.
Steiner spreekt over de “spiermens” als een groot snareninstrument
dat gespannen wordt door het astraallichaam. De spiermens is een
aangrijpingspunt voor het astraallichaam.
De spierspanning en psychisch functioneren hangen samen, denk
aan prikkelbaarheid, stress, verschillende stemmingen.
Spierspanning en stemming (“gestemd” zijn) hangen samen met de
wilsintenties van de (bewuste) mens.
Bewustzijn, beweging en tonus zijn kenmerkend voor de astrale
organisatie. Samenvattend aan te duiden als dynamiek

Opbouw en afbraak
Standpunt: de lichaamsgebonden werking van het AL 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is een tegengestelde werking tussen de opbouw van het EL en de
afbraak door het AL, zij vullen elkaar aan. Wat het EL opbouwt, breekt
het AL weer af.
Het EL is gericht op de opbouw op zwellen en groeien en vernieuwen
van het fysieke lichaam.
Het AL is gericht op afbraak: bewustzijnsprocessen en beweging zijn
lichamelijk verbonden met afbraakprocessen. (teveel zintuiglijke of
emotionele prikkels bijvoorbeeld maken je doodmoe)
Door de afbraak van Etherkrachten kan de ziel en geest wakker
worden.
In de ontwikkeling van het kleine kind komen de etherkrachten
gaandeweg vrij voor bewustzijnskrachten, voor het denken.
Het AL is primair een lichaam voor de ziel, een organisatie die de ziel
draagt en verbinding zoekt met het EL en FL.
Het AL daalt geleidelijk steeds dieper in in het EL met als hoogtepunt
de geslachtsrijpheid.
Het Al is beweeglijk in het dieper en minder diep verbonden zijn met
het FL en EL
Door een diep ingrijpen van het AL treed verharding en koude op, door
een teweinig ingrijpen van het AL overheersen de krachten van EL met
weke, zachte vormen.

Bewustzijn en vitaliteit als polaire krachten
Standpunt: de lichaamsgebonden werking van het AL 5
•

•
•
•
•

De vitaliteit in de plantenwereld (stekken, groeien, snoeien,
scheuren) is in de dierenwereld niet meer aanwezig. (de lage
diervormen zoals de worm kan nog gesplitst worden en hebben meer
plantaardige eigenschappen)
Bewustzijn gaat ten koste van de regeneratieve vitaliteit, ze zijn
polair.
Als we ons waakbewustzijn verliezen door de slaap is er ‘s morgens
een uitgerust zijn: vitaliteit.
“Het kind groeit als hij slaapt”. Als het harder groeit heeft het meer
slaapbehoefte. (baby’s en pubers)
Twee typen kinderen:
–
–

het wakkere kind (sterke waarneming, moeite met inslapen, alert, ziet veel,
tenger van bouw, vaak slechte eter, drinker) Vaak een kleinhoofdig type
en het dromende kind. (slaapt veel, lodderige blik en dromende blik, indruk
“die is nog ver weg, die is er nog niet helemaal”, rond van gestalte, goede
eter) Vaak een groothoofdig type.

Het astraallichaam als de drager van de ziel

Standpunt:
het niet lichaamsgebonden maar vrije deel
van het AL
•

•

•

•

Innerlijke beweging, bewustzijn, een
gewaarwording, een begeren en een
beleving is mogelijk dankzij het vrije deel van
het astraallichaam.
Deze “binnenwereld” is zeer rijk, complex,
gedifferentieerd en gevarieerd, tegenstrijdig
en het drieledig mensbeeld brengt hierin
ordening.
Bij een toenemend bewustzijn ontstaat een
complexer wordend zenuwstelsel. En tevens
meer differentiatie in weefsels en organen.
Lichamelijke processen en ziele- processen
zijn direct verwant en inter- acterend

Drie en viergeleding

Opvoeding van het Astraallichaam

•
•
•

•

•

•

Het AL pendelt heen en weer tussen voorstelling en
handeling, tussen antipathie en sympathie.
De sturing van deze astrale beweging, (sym- /antipathie) is
een zaak van het IK of wordt beïnvloed door het EL.
Het AL vertoont een eigen dynamiek, een dierlijke
oerkracht, die vermenselijkt en opgevoed moet worden
door het IK.
Het EL is van zichzelf gezond en “juist” . Bij gebrek aan
grenzen dijt het te ver uit maar het streeft naar gezondheid
en harmonie.
Het AL is ook de drager van ondeugden en deugden, het
tendeert naar de extremen, naar de grootste “kick”. Het
moet verfijnd worden en leren vreugde te beleven aan alle
initiatieven die door eigen kracht en inspanning ontwikkeld
worden.
Pedagogische hoofdwet: “ieder wezensdeel wordt door het
naast hogere opgevoed”.
Dit kan zowel het naast hogere van de opvoeder als van de
mens zelf zijn.

Samenvattend

•

De overgang van etherlichaam naar astraallichaam is een overgang van
Leven → Beleven.

•

Oerbeelden van het astraallichaam zijn:
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Dynamiek
Innerlijke en uiterlijke beweging
Kwaliteiten,
Veelkleurigheid
Gewaarwording en bewustzijn
Beleving
Verinnerlijking (er ontstaat een binnen- en buitenwereld)
Antipathie en sympathie

Polariteiten van het astraallichaam zijn:
–
–
–
–

Spanning en ontspanning
Waken en slapen
Inademen en uitademen
Rust en beweging

De planetenkwaliteiten in het astraallichaam

Planetenkwaliteiten leven in het astraallichaam en werken als innerlijke
houding op onze medemensen. In de opvoeding, begeleiding en therapie
kunnen ze als werkzame agogische middelen ingezet worden. Er zijn
zeven grondhoudingen te onderscheiden wanneer je deze relateert aan de
zeven planetenkwaliteiten. Ze zijn als volgt zeer kort te omschrijven:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

maan: spiegelende houding, alleen datgene teruggeven wat jij
waarneemt, geen oordeel geven
mercurius: mercuriale bewegelijke houding, dingen in beweging
proberen te zetten, onverwacht, kort en met humor; heeft narkwaliteit
venus: een omhullende veiligheidscheppende, verzorgende houding
zon: omhelst alle kwaliteiten, vanuit grote interesse, met behoud van
eigen grenzen, deze houding vraagt heel veel.
mars: confronterende houding; je eigen oordeel geven, de strijd en
het conflict aangaan
jupiter: innerlijk een beeld vormen van hetgeen de ander doet, daar
goed over nadenken, vooral vragen stellend vanuit het overzicht
saturnus: begrijpende houding, de diepere oorzaken van het gedrag
duidend

De opmars van het dikke-ik.
Ofwel de overgang van het astraallichaam naar het IK
•

Deze eigentijdse figuur openbaart zich met grote kracht in de openbare ruimte: in het verkeer, in treinen, in
voetbalstadions, op straat, in wacht- en spreekkamers en in talloze tv-programma's. Maar ook op het
niveau van de locale en landelijke politiek en binnen het bedrijfsleven voelt het dikke-ik zich bijzonder thuis.
Onder meer in de gedaante van zich dik makende politici en zelfverrijkende managers.

•

Als belichaming van het moderne, autonome en welvarende individu is het dikke-ik niet alleen weldoorvoed,
om niet te zeggen volgevreten, maar neemt het ook veel ruimte in, vooral in de vorm van onverschillig, lomp
of zelfs gewelddadig gedrag.
Het dikke-ik neemt wat het nodig denkt te hebben en dat is heel wat. Het wil niet alleen steeds meer
consumeren maar eist ook erkenning van zijn handelingsvrijheid en respect voor zijn hoogst individuele
opvattingen en verlangens. Dit leidt tot voortdurende wrijvingen met anderen.
Het dikke-ik is verwikkeld in een permanente concurrentie- en prestatieslag. Niet alleen ziet het zich steeds
weer gedwongen om anderen te overstemmen of op zij te duwen teneinde ruimte te scheppen voor het
eigen standpunt.
Ook stuit het voortdurend op de onbetrouwbaarheid, de incompetentie en de domheid van anderen:
individuen, groepen en hele culturen worden door het dikke-ik als achterlijk terzijde geschoven.
Het treft dan ook dat het dikke-ik een zeer dikke huid heeft en kritiek en tegenspraak van zich kan laten
afglijden als water van een otterhuid.'
De opmars van dit dikke-ik en de daarmee verbonden verharding van sociale verhoudingen vormen de
achtergrond van hoogoplopende maatschappelijke debatten over veiligheid, individuele vrijheid en de
multiculturele samenleving.
In het kader daarvan klinkt van verschillende kanten de roep om bindende waarden en normen in ere te
herstellen. Tot nu toe heeft dat echter weinig zoden aan de dijk gezet.

•

•

•
•
•

•

Tekst: H. Kunneman

Voorbij het dikke ik
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Het IK is een punt waar ik op mijzelf ben aangewezen.
Ik kan die beleving van mijn IK met niemand anders gemeen
hebben.
In de beleving van mijn IK onderscheid ik me van anderen:
het is strikt persoonlijk.
De persoonlijke ontwikkeling hangt in hoge mate af van de
mate van het ervaren van een IK
Antwoorden op eigen levensvragen komen uit het IK
vandaan.
Het is een bron voor de koers in het leven en voor wijsheid.
In dit IK kan zich een “hoger IK” manifesteren.
“IK BEN” of “IK ben IK” is voor velen een fundamentele
levenservaring, als een bliksem die insloeg ergens in de jonge
jaren.
Het IK heeft een onafhankelijk bestaan maar heeft een
zelforiëntatie aan de hem omringende wereld. De beleving
van het IK kan niet aan de werking van de zintuigen of aan de
buitenwereld toegeschreven worden. De zintuigindrukken
worden wel in het eigen beleven opgenomen en vormen de
basis voor de Ik-mens. De bemiddelaren in het contact met
“buiten” zijn de overige wezensdelen. Zij werken als een
omhulsel voor het IK.

ACH
•
•

•

•

Het IK werd in Egypte afgebeeld als
Ach. Letterlijk 'lichtgeest' of 'verlichte'.
Ach bestaat uit goddelijke substantie
die wegens haar heilig karakter een
bijzondere reinheid van de drager
veronderstelt. Het juiste handelen leidt
reeds op aarde tot de Ach-wording van
de ziel BA.
De Ba verandert doordat het Ach, het
zonnegoddelijke element in zich
opneemt en hem tot een zoon van God
maakt.
In de Egyptische tijd verwijlde het Ik
nog in de goddelijke wereld. Het IK in
deze tijd zoekt een verbinding met de
aardse werkelijkheid. De mens verheft
zich niet naar het goddelijke maar
verwerkelijkt het goddelijke in het
aardse.

Tegenwoordigheid van geest
•

Het ik staat in een tijdstroom. We bewegen
vanuit een heden tussen krachten uit het
verleden die ons gevormd hebben en krachten
die op ons af komen uit de toekomst.

•

Welke plannen heb je, wat wil je ontwikkelen of
realiseren? ↔ Sta je open voor wat er uit de
omgeving op je afkomt? Wat brengt jou de
toekomst?

•

En dan in het nu staande: heb je de
tegenwoordigheid van geest om op onverwachte
situaties in te spelen? Kun je handelen naar wat
de situatie vraagt?

•

Planning en timemanagement verlangen Ik
kwaliteiten van de mens.

IK heb en IK ben: hebben en zijn

•
•
•

Ik ben 38 jaar oud? Of ik heb een lijf van 38 jaar oud?
Ik ben moeilijk of ik heb een moeilijk karakter?
Ik ben begeleider of Ik heb het beroep van
begeleider?

•

Ik heb: alles wat hoort tot je persoonlijkheid, karakter,
temperament, constitutie etc
Het IK is instaat om zijn verhouding tot wat tot de ziel of
het lichaam behoort te onderscheiden.
Met ons IK kunnen we afstand nemen van ons gedrag
en emoties en er op reflecteren.
Het Ik kan dit aansturen en er invloed op uit oefenen.
Dit noemen we zelfreflectie, zelfregulering,
zelfbewustzijn, zelfmanagement.
Bij verslaving kan men zien dat een het IK geen invloed
heeft op zwakheden en begeerten.
Het IK is een moreel gestuurde wilskracht.

•
•
•
•
•
•

Het IK in de biografie
In de levensloop wordt de werking van het IK zichtbaar.
•

Van baby naar volwassenheid:
– Met drie jaar het opvlammende ‘IK’ in de koppigheidsfase.
– Met negen jaar ontstaat een IK-beleven: het ‘Ik ben ik’
ervaren van een afzonderlijke eenheid. (vreugde en angst)
– Tussen het 16e en 21e jaar : het IK gaat zich met het
handelen verbinden: ‘zelfverantwoordelijkheid’ en
‘zelfbepaling’.

•

Drie grote stadia in de IK - ontwikkeling:
– Ontwikkeling van het lichaam: 0 – 21 jaar. Uitbouw van het
lichaam en het ontwikkelen als drager voor de ziel.
– Ontwikkeling van de ziel: 21 – 42 jaar. Het Ik manifesteert
zich en gaat een persoonlijke relatie aan met de wereld.
Het schoolt denken, voelen en willen in een beroep
– Ontwikkeling van de geest: 42 – 63 jaar. Bezinning op
zichzelf, inzicht verkrijgen in de diepere aard en oorsprong
tot een bewustzijn van zichzelf.

Dieren “zijn” wat mensen “hebben”.
1.

2.

Het dier is een soortwezen met een
lichaam door erfelijkheid bepaald; een
zichtbare begeerte.
Horizontale, geluidmakende, instinctbegaafde dier.

1.

Individualiteit ontmoet een lichaam dat
erfelijke eigenschappen bezit.

2.

Opgericht, sprekende en denkende mens.

3.

Een unieke biografie wordt mogelijk.

3.

Eenheid van begeerte (instinct), vorm en
omgeving.

4.

Het individuele uit zich in begaafdheden en
talenten.

4.

Het dier is eenzijdig ongelofelijk begaafd.
Dieren hebben geen talenten maar zijn
talent.

5.

Er is een verband tussen talenten en
lichamelijke bouw.

6.

Een mens heeft talenten die persoonlijk
zijn en die niet geërfd zijn. Wat wel geërfd
wordt zijn lichamelijke eigenschappen.

7.

Het kan voorkomen dat een erfelijke structuur niet geschikt is voor de openbaring
van een individu: zie verstandelijk gehandicapten.

8.

Alleen een zelfbewust wezen kan talenten
hebben en zich ontwikkelen. Een wezen
dat een talent is kan zich niet ontwikkelen.

5.

Net zoals een mens een zelfbewust ik
heeft, heeft een dier dat ook. Maar niet elk
dier als exemplaar heeft een ik, doch de
hele diersoort als groeps-ik. Dit groeps-ik
leeft niet op aarde zoals bij de mens maar
in de geestelijke wereld.

De ik organisatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met IK-organisatie wordt de werkzaamheid van het IK in de lichamelijkheid
bedoelt.
Het ik heeft een lichaam nodig dat kan dienen als werktuig voor het IK.
Het bloedsysteem is de fysieke uitdrukking van de IK-activiteit.
Een zenuwzintuigsysteem, een kliersysteem en een voedingsysteem zijn
voorgevormd om het bloedsysteem menselijk te laten functioneren.
In de oprichting en het evenwicht houden onderscheidt de mens zich van
het dier.
Ieder mens is te onderscheiden aan zijn looppatroon.
In gestalte, houding en beweging kan het Ik zich manifesteren. De
coördinatie van het IK mbt de beweging is essentieel.
Het Ik integreert de zintuiglijke indrukken in een samenhang en ‘gestalt’
waardoor er geen chaos ontstaat.
De IK-organisatie kan zwak zijn door bijv beschadiging of handicap, het
instrument is beschadigd. Dat zegt niets over de kracht van het IK.
De geïncarneerde individualiteit wordt ook wel het lager IK genoemd en de
individualiteit zelf wordt het hoger IK genoemd

De warmte mens
•
•
•
•
•

•
•

Het element waarin het IK leeft is de
warmte.
Warmte kan alles doordringen.
Het is een zeer gedifferentieerde
organisatie in het lichaam
De temperatuur is over het lichaam
verschillend
Het IK kan door de warmte het
organisme en de andere wezensdelen
doortrekken.
Warmte verbindt de ziel met het
lichaam.
Warmte is ook belangrijk in de ziel, als
je ergens in vuur en vlam staat dan is
warmte niet alleen psychisch
werkzaam maar dit werkt ook
lichamelijk door.

Geheugen en IK-zin
Geheugen
•
Het geheugen biedt de grondslag voor onze
identiteit.
•
Het biedt continuïteit en een besef om een
persoonlijkheid te zijn.
•
Bij het geheugen zijn het EL, AL en IK betrokken.
•
Het is mijn geheugen, dat hoort bij mij, bij mijn
leven en mijn persoonlijkheid.

IK en IK-zin
•
Het IK van een ander wordt waargenomen via de
IK-zin.
•
De IK-zin is niet het zintuig dat het eigen ik laat
beleven maar het biedt de mogelijkheid om het IK
van een ander te beleven.

Tot slot

God werkt in de materie
ademt in de planten
droomt in de dieren
wordt wakker in de mens

