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Årsagerne til besættelse
I fremtiden må det menneske, der studerer den esoteriske lære, studere og foretage
videnskabelige undersøgelser af det fænomen, der i åndsvidenskaben kaldes besættelse. Lad os som det første se på årsagerne.
Der er fire årsager til besættelse, og
de reagerer hver især på en bestemt
terapi. Én årsag er en bestemt
svaghed i det adskillende væv i det
æteriske legeme. Det adskillende
væv kan sammenlignes med en slap
elastik, og det gør det muligt for et
fremmed væsen at trænge ind fra
astralplanet. Den indgang, som vævet
danner, er ikke tæt tillukket, og derfor
er det muligt at foretage sådan et
angreb udefra. Årsagen er således
fysisk og skyldes en fejlagtig tilstand
i det fysiske stof. Årsagen er karmisk,
og fejlen er medfødt. Som regel er
det menneske, der besættes, både
fysisk og intellektuelt svagt, men det
har samtidig et robust astrallegeme,
der lider og af al magt forsøger at
forhindre besættelsen. Angrebene
kommer i perioder og er hyppigere
blandt kvinder end mænd.
En anden årsag skyldes følelseslivet.
Når der ikke er koordination mellem
Det æteriske legeme
det astrale og det fysiske legeme, og
når mennesket bruger astrallegemet
(som for eksempel under søvnen om natten), har det svært ved at vende tilbage
til det fysiske legeme, og det gør det muligt for andre væsener at trænge ind i det
fysiske legeme og forhindre den oprindelige ejer i at bruge det. Denne form for
besættelse er den mest almindelige, og den rammer mennesker med et kraftfuldt
fysisk legeme og stærke astrale vibrationer men med et svagt mentallegeme. Den
efterfølgende kamp fører til voldsomme scener med skrigende vanvid og epileptiske
anfald. Mænd bliver lettere offer for denne form for besættelse end kvinder, da
kvinder sædvanligvis er mere direkte polariseret i astrallegemet.
En sjældnere form for besættelse er den mentale. I den kommende udviklingsperiode,
efterhånden som mentallegemet udvikles, må man forvente at se flere tilfælde af
denne lidelse. Mental besættelse kræver, at der finder en overtagelse sted på
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mentalplanet, og det er årsagen til, at den er så sjælden. Det fysiske legeme og
astrallegemet forbliver en enhed, men tænkeren befinder sig i sit mentale legeme,
mens det besættende væsen (iklædt mentalt stof) indtager de to lavere legemer. I
tilfælde af astral besættelse opholder tænkeren sig i sit astrale og mentale legeme,
men er afskåret fra forbindelse med det fysiske legeme. Årsagen er en overudvikling
at mentallegemet og en relativ svaghed i astrallegemet og det fysiske legeme.
Tænkeren er for kraftfuld for sine øvrige legemer og betragter derfor anvendelsen af
disse legemer med nogen foragt. Dette menneske er alt for interesseret i at arbejde
på mentalplanet og giver derfor besættende væsener mulighed for at overtage
kontrollen. Denne form for besættelse sker som sagt sjældent og skyldes en skæv
udvikling. Mænd og kvinder er lige udsatte for denne type. Den viser sig som regel
i barndommen og er vanskelig at kurere.

Mørke brødres aktivitet
En endnu sjældnere form for besættelse er det direkte resultat af mørke brødres
aktivitet. Den består i, at det magnetiske bånd, der forbinder sjælen med det lavere fysiske legeme, skæres over, og derved efterlades sjælen i astrallegemet og
mentallegemet. Normalt resulterer det i det fysiske legemes død, men i tilfælde
som disse træder den mørke broder ind og fastgør sit eget magnetiske bånd til det
fysiske legeme. Disse tilfælde er ikke almindelige, og det sker kun for to typer af
mennesker:
1. De, som er højt udviklede og langt på udviklingsvejen, men som på
grund af egoisme bevidst har begået fejl i en tidligere inkarnation og
derfor nu er åbne for den onde kraft. Synder (som det kaldes) i en
discipels personlighed medfører svaghed på et eller andet punkt, og
det er det, der udnyttes. Denne form for besættelse viser sig i den
forandring, der af og til ses, når en højt udviklet sjæl pludselig kaster
sig ud i nedværdigende handlinger, der ændrer hele dette menneskes
tilværelse og pletter en ellers fin karakter. Det bærer straffen i sig selv,
for på de indre planer iagttager disciplen med stor smerte, hvordan det
lavere legeme vanærer den virkelige ejers renommé og bliver årsag til
ondsindede rygter om en god sag.
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2. De, som er lavt udviklede og svagt organiserede, og derfor er de ude
at stand til at gøre modstand.

Forskellige typer af besættende væsener
Antallet af typer er så stort, at det kun er muligt at nævne nogle få:
1. Lavt udviklede, diskarnerede sjæle, der afventer inkarnation, og som
ser denne chance, som de har ventet på. Er nævnt under første og anden årsag.
2. Selvmordere, der har fortrudt selvmordet, og som nu er ivrige efter
igen at komme i kontakt med den fysiske verden.
3. Jordbundne sjæle – gode og dårlige – som er bekymrede over deres
kære eller over forretningsanliggender, eller af iver efter at gøre noget
ondt − eller det stik modsatte nemlig at gøre en ond handling god igen −
trænger ind og besætter legemet. Hører under første og anden årsag.
4. Sorte brødre der, som tidligere nævnt, først og fremmest udnytter tredje
og fjerde årsag. De sorte brødre kræver højtudviklede legemer og har
ikke brug for svage eller grove legemer. Som nævnt i den tredje årsag
er svagheden relativ, idet den udelukkende skyldes en overbetoning af
det mentale legeme.
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5. Ondsindede elementaler og ikke-menneskelige væsener, der trænger ind
ved den mindste lejlighed, og der hvor de finder beslægtede vibrationer.
6. Nogle af de lavere, men harmløse og desuden drilagtige devaer, som
af ren og skær fornøjelse trænger ind i et andet legeme − ligesom et
barn, der elsker at klæde sig ud.
7. Lejlighedsvise gæster fra andre planeter, besøgende som tager visse
højtudviklede legemer i besiddelse med en bestemt hensigt. Dette sker
meget, meget sjældent.
Midler mod besættelse
Det er nu hensigten kort at beskrive
nogle af de metoder, der muligvis
kan anvendes i et første forsøg på
at behandle en besættelse.
I den første type, der skyldes fysisk
svaghed, vil der først og fremmest
blive lagt vægt på opbygningen af
et stærkt fysisk legeme i begge
dets aspekter − men specielt det
æteriske legeme.
I fremtiden vil det blive gjort
med direkte hjælp fra skyggernes
devaer (de violette devaer eller
æterplanernes devaer). I fredfyldte sanatorier vil det æteriske væv
blive styrket ved hjælp af violet lys
og dets tilsvarende lydfrekvens.
Samtidig vil der blive gjort forsøg
på at styrke mentallegemet. Som
et resultat af styrkelsen af det
fysiske legeme, vil perioderne
mellem angrebene blive længere
og længere, og til sidst holder de
helt op.
Hvis årsagen til besættelse er
manglende koordination mellem det fysiske legeme og astrallegemet, vil de første
behandlingsmetoder bestå i forsøg på direkte uddrivelse ved hjælp af mantraer
og ceremonier (som for eksempel religiøse ritualer). Kompetente mennesker vil
bruge disse mantraer om natten, når det besættende væsen antages at være ude
under søvnen. Mantraerne vil kalde den oprindelige ejer tilbage, og der opbygges
en beskyttende skal, når ejeren er tilbage. Desuden vil man forsøge at tvinge
besætteren til at holde sig væk. Når den rette ejer er vendt tilbage, består opgaven i
at fastholde indehaveren dér. Undervisning om dagen og beskyttende foranstaltninger
om natten i kortere eller længere tid vil gradvis udstøde den ondsindede besætter
eller ubudne gæst, og efterhånden bliver patienten helt immun over for besættelse.
Når det drejer sig om mental besættelse er sagen vanskeligere. De fleste af
fremtidens behandlingsmetoder vil være koncentreret om de to første grupper. Hel-
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bredelse af mental besættelse må afvente større indsigt, men det vil være klogt
at eksperimentere lige fra begyndelsen. Arbejdet må hovedsageligt foretages fra
mentalplanet af mennesker, der kan fungere frit på dette plan og således kontakte
tænkeren i mentallegemet. Man skal derefter etablere et samarbejde med tænkeren
og i fællesskab rette et direkte angreb på det besatte fysiske og astrale legeme. I de
to første tilfælde vil en stor del af arbejdet blive udført om natten, men i sidstnævnte
tilfælde må tænkeren erobre ikke alene sit fysiske, men også sit astrallegeme tilbage,
og det er betydeligt vanskeligere. Resultatet vil ofte være døden.
Når det magnetiske bånd er kappet over, kan der intet stilles op på nuværende
tidspunkt.
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