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SYGDOM
- esoterisk belyst

Af dr. med. W.M. Davidson
Fra World Theosophy

(OversættelseThora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Clairvoyant lægevidenskabelig forskning

Lægevidenskaben er kørt fast
På et fredfyldt afsides liggende sted med udsigt over Michigansøen, indledtes en tem-
melig usædvanlig under søgelse af de grundlæggende årsager til sygdom. Det var 
blevet klart, at lægevidenskabens imponerende præstationer var ved at kulminere 
(primært på grund af de fysiske redskabers naturlige begrænsninger). Tiden var nu 
inde til at forsøge at belyse sygdomsproblematikken ud fra åndsvidenskabelig viden 
og esoteriske forskningsmetoder. Målet var at finde frem til de skjulte (metafysiske) 
årsager til syg domme, deres udviklingsmekanisme, og − hvis det var muligt − at 
finde nøglen til en mere effektiv behandling. Grunden til at lægevidenskaben har 
svigtet (for det er indlysende, når man ser på den konstante vækst inden for de 
kroniske sygdomme), er uden tvivl lægevidenskabens iboende materialisme. Derfor 
vil en tilførsel af ån delig kundskab måske kunne hjælpe med til at sprede mørket.
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Geoffrey Hodson

Clairvoyant forskning
Geoffrey Hodson, den kendte åndsvidenskabelige skribent og esoteriske forsker, stil-
lede sine usædvanlige clairvoyante evner til rådighed for en gruppe interesserede 
læger, og da han i forvejen havde nogen erfaring inden for området, blev arrange-
mentet en stor succes.

Årsager fra tidligere liv
Man blev enig om, at i de fem uger, der var til rådighed, skulle man under søge så 
mange patienter som overhovedet muligt. De skulle repræsentere et bredt udsnit af 
de mere almindelige kroniske sygdomme. Man blev og så enig om, at udforskningen 
af patienterne skulle have to aspekter:

1. En undersøgelse af patienternes fysiske, æteriske, astrale og men tale 
tilstande samt redskaber for at kunne kortlægge de abnorme faktorer 
i de forskellige sygdomme.

2. At finde den særlige form for “overtrædelse” eller ubalance, som i tid-
ligere liv var årsag til forhol dene eller sygdommen i det nuværende liv, 
for på denne måde at danne sig et overblik over de grundlæggende 
åndelige årsagslove.

Endelig blev man enige om at undersøge de muligheder, der er for at bruge de finere 
kræf ter − især de elektromagnetiske – til behandling af sygdomme, og at studere 
de homøopatiske midlers helbredende funktion.
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De karmiske årsagers virkelighed
Resultatet af disse undersøgelser var − for det første − en kraf tig understregning af 
de karmiske sygdomsårsagers realitet og betyd ning. At sygdom ikke altid skyldes 
et spontant “ulykkestilfælde”, en infektion eller en overtrædelse af hygiejnens love, 
blev helt klart ud fra den måde, som den samme form for “overtrædelse” viste sig 
i alle tilfælde af den samme sygdom. Nogle af disse “overtrædelser” var temmelig 
overraskende, helt uventede og bestemt ikke i overensstemmelse med det, man 
havde forventet.

Årsag og virkning
Sukkersyge f.eks. viste sig − i alle de tilfælde, der blev under søgt − at være resultatet 
af, at patienten i et tidligere liv var ble vet meget bitter over et stort nederlag eller en 
stor skuffelse. Tu berkulose var − i de fleste tilfælde − resultatet af en alt for intens 
og ufornuftig åndelig stræben, kombineret med en total tilsidesættelse af kroppen. 
Kræft havde Geoffrey Hodson på for hånd undersøgt, og han kunne oplyse, at kræft 
som regel skyldes sexmagi langt tilbage i tidligere civilisationer. Men nu blev der 
opdaget en anden årsag, som skyldtes magtmis brug i situationer, hvor patienten 
havde haft uindskrænket magt.

Ualmindelige sygdomme viste sig at have lige så ualmindelige årsa ger – som i til-
fældet med en mandlig patient, der havde muskelsvind, fordi han i en inkarnation, 
der lå meget langt tilbage i tiden i en halvvild tilværelse, havde tortureret fanger 
ved at plukke kødet af knoglerne.

Disse kendsgerninger førte uundgåeligt til erkendelse af livs erfaringernes konstante 
tilstedeværelse. Hensigten var, at mennesket hele tiden skal lære “livets lektier”, 
og samtidig demonstrerede forskningen det nytteløse i den almindelige læ ges an-
strengelser, så længe lægen kun behandler den fysiske side af en sygdom og helt 
udelukker de psykologiske og åndelige aspekter.
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En tredje faktor, som også havde stor betydning, er prana-strømmenes (livsenergi-
ernes) eksistens, samt erkendelsen af, at forstyrrelser i deres kredsløb er et vigtigt 
sekundært element i sygdommes opståen.

Den fjerde faktor − men ikke mindre vigtig − var den iøjnefaldende sandhed i 
doktrinen om korrespondancer – dvs. den ide, at bestemte organer i kroppen er 
forbundet med bestemte bevidsthedsfaser. Her ligger en af de helt store muligheder 
for en praktisk anvendelse af forskningsresultaterne, for ved at kende organet bliver 
lægen − uden at være clairvoyant − i stand til at forstå den forkerte tankegang, 
der har domineret lægevidenskaben, og derved også finde midler til at rette den.

Samarbejde mellem sjæl og personlighed
Endelig blev den store og uvurderlige betydning af patientens − om end kun delvise 
erkendelse af “overtrædelsens” ka rakter − helt klar, for mange af patienterne (som 
kun blev “undersøgt” og ikke “behandlet”) fik det betydeligt bedre. Det ser ud til at 
pro cessen virkede som en slags esoterisk psykoanalyse, en slags åndelig renselse, 
eller måske – for nu at udtrykke det mere korrekt – lukke de pro cessen mere op 
for kanalen mellem sjælen og personlighe den og på den måde skabte den en ned-
strømning fra sjælen. Det virker fuldkommen logisk. I stedet for at sjælen må 
gøre hele arbejdet med at påvirke personligheden, letter personligheden sjælens 
ar bejde ved −  måske kun famlende – at vende opmærksomheden indad. Det kan 
sammenlignes med, at en indespærret minearbejder kan hjælpe redningsholdet 
ved at begynde at grave sig vej ud indefra.

Homøopatiske midler
En del af tiden blev brugt til studiet af homøopatiske midler. Her fik man lige så 
usædvanlige og yderst lovende resulta ter. At disse “uendelig” små mængder, som 
ikke har nogen målelig kemisk virkning eller fysisk kraft, har helbredende egen-
skaber, kan tusindvis af læger og patienter dagligt bevidne. Men at forklare det 
naturvidenskabeligt er uhyre vanskeligt. Her havde man en enestående lejlig hed 
til at undersøge denne gådefulde helbredende krafts mekanisme.
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At clairvoyance er et faktum blev klart demonstreret, for Geoffrey Hodson, som 
tydeligvis havde et yderst beskedent kendskab til disse midler, opdagede igen og 
igen prøvernes korrekte egenskaber, og han konstaterede deres allerede kendte 
virkning med en hurtig hed, der var overraskende. Han beskrev de forskellige ud-
strålinger, deres farve, form, periodicitet, affinitet m.v., og han afslørede deres 
virkning på de forskellige legemer.

Det er meget beklageligt at denne fase af undersøgelserne − på grund af presset 
fra andet arbejde − blev relativt fragmentarisk. Der blev imidlertid forsket nok til at 
vise, hvor store den clair voyante forsknings muligheder er, og der blev etableret visse 
prin cipper, som skulle vise sig at være yderst nyttige i forbindelse med udviklingen 
af mere fuldstændige helbredelseslove.

Elektronisk behandling og diagnosticering
Der blev også gjort forsøg på at forstå mekanismen i Abrams’ såkaldt elektroniske 
behandlings- og diagnosticeringsmetode − en meto de, der er omgivet af megen 
mystik. Den er stærkt kritiseret og fordømt af nogle læger, men den er også blevet 
modtaget med begejstring, og er accepteret af andre. Da hele fænomenet grænser 
til det metafysiske, var det ønskeligt, at der blev gjort et forsøg på at afsløre de 
virkelige kendsgerninger. Her blev der igen konstateret nogle overraskende ting:
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Realiteten af energiudstrømning fra blodprøver blev helt klar ud fra den meget 
bemærkelsesværdige måde, som Geoffrey Hodson benyttede, og gentagne gange 
fandt han det nøjagtige område med “mathed” i bughulen, længe før lægen fandt 
det med sin stav. Den måde energien kommer igennem det astrale solar plexus 
chakra på og strømmer eller stråler ud i forskellige retninger, forklarede mange hidtil 
uforklarede fænomener med usæd vanlig klarhed. Her måtte man igen beklage, at 
mangel på tid forhin drede dybtgående undersøgelser.

Forventede spørgsmål
“Hvilken værdi har denne form for arbejde?” er der efterfølgende blevet spurgt. 
“Hvad er det generelle indtryk af forskningens muligheder?” “I hvor høj grad blev 
det videnskabeligt kontrolleret?” − etc.

Da jeg fungerede som sekretær for undersøgelsen, var jeg princi pielt ansvarlig 
for dens igangsættelse og gennemførelse, og jeg var den eneste, der var til stede 
under det meste af arbejdet. Derfor er det måske på sin plads, at jeg åbent og 
ærligt giver udtryk for min holdning og mine synspunkter.

For det første − selvom jeg i over 30 år har studeret åndsvidenskab og derfor 
sympatiserer med ideen, indså jeg, at det ville være det bedste, hvis man kunne 
tiltrække naturvidenskabelige forskeres opmærksomhed. Derfor var jeg indstillet 
på, at alt så vidt muligt skulle udføres på grundlag af streng naturvidenskabelig 
kontrol. For det andet − jeg var ikke medlem af en esoterisk forening, og derfor var 
min holdning helt upartisk − især fordi forskningen kostede mig både tid og mange 
pen ge. Kort sagt − hele min indstilling kan karakteriseres som sympatisk-kritisk.

Forudsætninger og forsøg
Tidligere erfaringer havde lært mig hvor sensitive de clairvoyantes sansning er, og 
hvor let den kan forstyrres. Derfor ville en grovkornet “det-vil-jeg-se-før-jeg-tror-
det-holdning” sandsynligvis i lige så høj grad tilsløre sandheden som en ukritisk 
forventning, der også ville resultere i en påvirkning. Jeg forsøgte at følge den 
gyldne middelvej, men jeg er bange for at Geoffrey Hodson ind imellem fandt mig 
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temmelig anstrengende. Til gengæld var jeg i den heldige position, at jeg kunne 
tjekke mange af resultaterne på en måde, som Geoffrey Hodson umuligt kunne 
være opmærk som på. I forbifarten skal det bemærkes, at Geoffrey Hodson lige fra 
begyndelsen gjorde det helt klart, at han ikke ville underkaste sine evner en spe ciel 
“test”, men at de, der arbejdede sammen med ham, ville få mange små indicier 
undervejs – hvilket de også gjorde.

For eksempel − i et forsøg på at tjekke resultaterne naturvidenska beligt bad jeg dr. 
Grimmer om at give mig et antal flasker med homøo patiske midler, som alene var 
mærket med numre, så selv jeg vidste ikke, hvad der var i flaskerne. Da Geoffrey 
Hodson skulle til at begynde, bad han om i det mindste at få at vide hvilke midler 
det var. Det kunne jeg ikke for tælle ham, men jeg tilbød at ringe til dr. Grimmer 
for at finde ud af det. Han var imidlertid ikke til stede, så derfor begyndte Geoffrey 
Hodson uden videre at “kigge flaskerne igennem”. Efter kun få sekunders iagttagelse 
tog han en af de 25 flasker og sagde: “Det er den mest aktive i grup pen”. Og senere 
samme aften bekræftede dr. Grimmer, at det i høj grad var en af de højeste po-
tenser, der var repræsenteret – 50 M. Enhver, der kender til homøopati, behøver 
ikke nærmere bevis på det imponerende i denne præstation.

Senere prøvede jeg at overtale Geoffrey Hodson til − i overværelse af en gruppe 
læger − at identificere de forskellige midler i en række umærkede flasker, men af 
esoteriske grunde afslog han at gøre dette, selvom jeg − ud fra den nøjagtige måde 
hvorpå han flaske for flaske be skrev de forskellige midler i vores private arbejde − 
ikke har den mindste tvivl om, at han kunne have gjort det.

Lynhurtig diagnosticering
Et andet tilfælde er også værd at nævne. Ved en bestemt lejlighed skulle nogle af 
midlerne prøves på mit eget æte rlegeme. Da han så på min hånd for at vurdere 
min “æteriske rytme” udbrød han straks: “Sikke langsomme og træge dine æteriske 
strømme er”. For et menneske, der ved, hvor langsommeligt og besværligt det er at 
fastslå en patients stofskifte, var denne øjeblikkelige erkendelse en helt usædvanlig 
bedrift − navnlig fordi jeg på forskellige måder vidste, at jeg faktisk har et temmelig 
langsomt stofskifte.
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Lynhurtig associationsteknik
Når Geoffrey Hodson forsøgte at bestemme karakteren af en patients “overtræ-
delse”, var hans lynhurtige opfattelse af patien tens inderste natur i sandhed be-
mærkelsesværdig. I de fleste til fælde, hvor jeg havde en dyb indsigt i patienternes 
tilstand – (Geoffrey Hodson kendte absolut intet til dem, før de sad over for ham) 
– var hans evne til at registrere og forstå nogle af deres mest subtile kendetegn nok 
til at gøre enhver psykoanalytiker misundelig. Med den almindelige psykologiske 
“associationsteknik” kommer disse træk først frem efter en meget langvarig og 
besværlig proces – hvis de overhovedet kommer frem. Her gjorde tilstedeværelsen 
af den højere bevidsthed dem tilgængelige på få øjeblikke.

Mange andre “ubevidste” beviser på eksistensen af den indre synsevne blev givet, 
efterhånden som arbejdet skred frem. I ét til fælde bemærkede han det usædvanlige 
fænomen, at sygdomsprocessen kun ne iagttages i mentallegemet. I virkeligheden 
havde den pågældende patient langt mindre mental end fysisk modstandskraft. I 
et andet tilfælde opdagede han en gådefuld ensidighed i forstyrrelsen på de indre 
planer og dens særlige afspejling i den modsatte side på hvert af de efter følgende 
planer uden at vide, at patientens fysiske symptomer var ud præget ensidede. 
Uden ydre kendetegn af nogen art beskrev han den meget usædvanlige form for 
drømmeliv en anden patient konstant havde.

Helbredende deva i aktion
Ved afslutningen af en bestemt sag beskrev Geoffrey Hodson, hvordan han var ved 
at blive ledt på vildspor af nogle usædvanlige far ver på de indre planer. Disse farver 
viste sig ved nærmere eftersyn at stamme fra en helbredende devas aktivitet i det 
pågældende øje blik. Geoffrey Hodson tilføjede: “Patienten må være under en eller 
anden åndelig helbredelsestjenestes beskyttelse “. Mine personlige undersø gelser 
viste, at patienten blev hjulpet af et esoterisk helbredelsesfor bund. I forbindelse 
med tydningen af et “tidligere liv” − som Geoffrey Hodson ikke vidste noget om − 
fortalte han helt korrekt og uafhængigt dette.

Årsager til kræft
Som et eksempel på den åndsvidenskabelige forsknings mysterier kan jeg nævne 
endnu et tilfælde. Ved begyndelsen af samarbejdet havde jeg fortalt Geoffrey 
Hodson, at jeg − på baggrund af bestemte undersø gelser − var helt overbevist 
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om, at nogle kræfttilfælde skyldtes magtmisbrug, og at jeg ikke mente, at sexmagi 
− som han allerede havde skre vet om − var den eneste årsag. Vores allerførste 
patient viste sig at være et eksempel på dette. Det var en tidligere hersker over 
et underkuet folk, som han havde tyranniseret og straffet på en helt usmagelig 
måde. Få dage senere blev jeg overrasket over at se, at Geoffrey Hodson i sin lille 
bog Nyt lys på sygdomsproblematikken allerede havde nævnt denne faktor, selvom 
det var tydeligt, at han på det tidspunkt, hvor vi drøftede sagen, helt havde glemt 
denne mulighed.

En anden form for bevis forekom nogle gange i tilfælde som det følgende. Efter at 
have kommenteret den “misdannede” hovedform hos en patient, som blev undersøgt 
i mit fravær, og som jeg havde set, da jeg var ved at gå, læste Geoffrey Hodson 
sine noter, der viste, at han mente, at den pågældende patient havde været bøddel 
i middelalderen. Alt dette var “små beviser”, som hver for sig måske ikke var så 
vigtige, men som tilsammen virkede særdeles overbevisende.

Fantastiske perspektiver
Som det fremgår af studiet af de faktorer, der blev opdaget, har dette forsknings-
arbejde kun berørt overfladen, men det har samti dig åbnet for fantastiske per-
spektiver. Potentialerne er uvur derlige. Der er sandsynligvis ingen anden måde at 
løse diagnosticeringens og behandlingens mysterier på.
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Den metafysiske forskning repræsenterer
en enestående mulighed for de, der ønsker at hjælpe

med åndeliggørelsen af lægevidenskaben.
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