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LEVENSKRACHT 

 

 

28 november 1952 

 

Goeden avond vrienden, 

Ik geloof dat ik met mijn waarschuwing kort kan zijn. Nogmaals wil ik er op wijzen, dat U alles goed dient te overwegen 

en zoveel mogelijk ten nutte dient te maken. 

Ik had gedacht vandaag te spreken over “levenskracht”. Ik zou daar wat dieper op in willen gaan. Levenskracht is een 

geheimzinnig iets. Een mens leeft en als je het goed nagaat, kun je niet zeggen waar het leven eigenlijk vandaan komt. 

Van de geest! Geest moet ook weer ergens vandaan komen. Wat is die levenskracht dan? Zou dit alleen voor het 

mensdom gelden, dan nog tot daar aan toe. Overal rond ons uitingen die als organisme aan bepaalde wetten 

onderworpen zijn, welke plotseling van vorm en wezen zo gauw veranderen dat men zich afvraagt hoe dit kan. Wij 

kunnen verder gaan in het abstracte. Met planten en dieren zijn wij er nog niet. Men zegt dit is door stof.  

Vaste vorm is uiteindelijk ook maar schijn. In de stof wentelen moleculen, daarin bevinden zich de kleinste deeltjes van 

het atoom, daarin spelen de kleinste deeltjes een spel met elkaar en er komen verschijnselen, waarvan wij zeggen: 

waarom deze vorm, deze uiting, deze eigenschap. Anderen zeggen: dat is de chemische structuur en als wij spreken 

over atoomchemie zijn wij er ook nog niet. Er zou zo van een homogene structuur van bepaalde stof geen sprake meer 

zijn. Het is als bij ijzer, water of gas. Wij zien dat daarin zich kleine variaties bevinden, die mede werken om een 

volkomen actieve stof te vinden. Deze kleine dingen, waar ik niet van zou willen zeggen dat ze denkende wezens zijn, 

zijn wel levende wezens. Waar vind ik de bron?  

 

Als men bedenkt dat er een krachtveld is te vinden, dan is dit de levenskracht, die men ook wel eens noemt elektriciteit. 

Degenen die zeggen dat het beweging is, komen er nog het dichtst bij. Probleem na probleem. Wij moeten dus in deze 

wonderwereld der schepping een kleine leidraad geven. De oorzakelijke vormen van de verschillende grootheden 

worden uit de kleinste materiedeeltjes gevormd. En dan nog iets: het punt van de werkelijke levenskracht. Wij 

ontdekken dat sommige van deze kleinste delen niet in een organisch verband staan, maar waar zij heersen en 

vormend optreden t.a.v. alle stofdelen die rond hen heen zijn, zodat deze verantwoordelijk zijn voor de soort kwaliteit 

van de stof van andere rond hen heen zijnde deeltjes. Bij onderzoek zou blijken dat een kern beslissend is voor een 

bepaald deel. Men zou deze ontdekking kunnen doen: er is dus iets dat door deze schepping van deze kern is 

gereproduceerd tot in het oneindige. Gaat dit teniet, dan blijkt, waar een deeltje materie aanwezig is, bouwend in deze 

oervorm gevonden, alle andere vormen geschapen worden.  

 

Dat is zeer interessant en zeer leerzaam. Als wij dit toepassen op organismen vinden wij hetzelfde. Dit bestaat uit kleine 

celletjes zich bepalende tot het van voorouders overgeërfde, dus soortoverdracht en als hoofdvorm niet vernietigbaar. 

Dit brengt ons tot het besef dat deze levenskrachten uit de ruimte niet gezien moeten worden als een onbestuurbare 

chaos, doch als een oorzaak die bestuurt en denkt. Wanneer door een toeval dit eerste deel zou zijn ontstaan, dan 

zouden geen samenvoegingen optreden die zich als één gedragen. Zo zijn de eerste levende cellen ontstaan. Dat leven 

is er altijd geweest; heeft gelegen in de kern van de stof. Noem het atoom als U wilt, die vrij en ongebonden was. Wij 

zien optreden bepaalde vormen van rastypen, zowel in de levende als in de niet-levende wereld, zoals bij de sterren. 

Datzelfde geldt voor planeten. Het is daarbij de vraag, wanneer zijn zij ontstaan. Bij gunstige conditie 1,5 – 2,5 miljard 

jaren geleden. Maar zij doen dit zo, dat zij niet worden vernietigd doch levendragend zijn. Dit geldt voor grote en voor 

kleine dingen, nl. wat is er eerder geweest, de kracht of de materie? Kracht natuurlijk. De levenskracht wordt 

noodzakelijk voor de vormgeving van de materie en dan maak ik een grote stap terug. Ik heb getracht aan te tonen dat 

er levenskracht is in alle dingen. Door de levenskracht werd een mens voor ons opgebouwd. Als ik een mens op 2 benen 

zie lopen, dan vind ik dit toeval, doch als zij allemaal op 2 benen lopen, dan is dat normaal. Ongedefinieerde kracht komt 

bij een deling in 2 ongelijksoortige factoren tot uiting. 

 

Bij de mens weten wij dat ook de mens opgebouwd wordt volgens het organiseren van bepaalde cellen in de mens, 

cellen die onder hun toezicht en leiding worden gevormd. 

Niet onder alle omstandigheden is het noodzakelijk dat een leven voortzetting vindt, dat de vorming van cellen volgens 

een bepaald patroon ophoudt en dit op verschillende tijden gebeurt. Wij nemen aan dat naar gelang de levenskracht in 

de ene of andere stof groter of geringer is, de werkzaamheid van bepaalde cellen meer of minder is. Deze levenskracht 

moet aanwezig zijn om een stoffelijk leven te organiseren en te bezielen. Het zou al te dwaas zijn aan te nemen dat deze 
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dingen van zuiver geestelijke waarde zijn. Op een materiële basis is deze tot stand gekomen en dit brengt ons tot 

denken. Door de inwerking van de wilsvermogens blijkt het mogelijk te zijn grotere krachten te verzamelen, waardoor 

het proces verder gaat en een reiniging van het lichaam van allerlei vuiltjes en deeltjes kan plaatsvinden. 

Vraag: Het komt dus uit de geest? 

Antwoord: De geest is de opbouwer van de stof. Dit is gezegd: De stof bezit een levende kracht die in haar is neergelegd 

en die de mogelijkheid bezit, het organisch vermogen, om daar bovenuit te groeien. Deze kracht blijkt onder bepaalde 

omstandigheden zo gewijzigd, dat wij het stoffelijk vermogen kracht bij kunnen zetten. Dit wordt door alle feiten der 

wetenschap gesteund. De vitaliteit schijnt door een andere vitaliteit (levenskracht) geregeerd te worden. Wij komen 

zodoende tot de ontdekking met 2 soorten levenskracht te doen te hebben. De ene soort levenskracht, die het leven van 

de cellen als de dienaar van het gehele organisme is, en de soort die de levenskracht der cellen heeft opgeroepen, de in 

de mens aanwezige levenskracht. Deze levenskracht kan worden teruggebracht tot wat de kern van de levenskracht is. 

Een deel van het geestelijk vermogen kan op de stof (het zaadproduct bij de voortbrenging) worden overgebracht. 

 

Vraag: Is deze geest een kracht zonder meer? 

Antwoord: Neen, deze geest is ook bevoertuigd, dat wel uit een andere soort van de materie bestaat. Waar geen 

materie meer zou zijn, zou deze bestaan in een eigen denkvermogen, bv. wanneer deze geest het contact met de 

wereld verbroken heeft en het geestelijke lichaam verliest en herrijst, of wanneer het niet meer gebonden is aan de 

materie. Wij mogen de geest niet aanspreken als levenskracht, doch als drager, uiter van levenskracht. Dan geloof ik 

dat wij alles over de geest hebben gezegd. De geest treedt op samen met een organisch lichaam, dus ook weer 

levenskracht. Maar als de geest nu eens helemaal verfijnd is, dan blijkt hij vormloos te zijn, dan is hij niet meer materie, 

niet meer stoffelijk. Dan zouden wij kunnen zeggen misschien de wil is levenskracht, nl. dat er voor een ervaring 2 

waarden moeten zijn; de wil komt door 2 waarden tot uitdrukking. De wil is de verpersoonlijkte uiting van de 

levenskracht. Dan geloof ik dat we er al heel dicht bij zijn. 

 

Maar hoe komt deze geest aan kracht waarmede hij werkt? 1. Of doordat hij ze zelf voortbrengt; 2. Of hij maakt deel uit 

van een groter geheel en brengt zodoende die kracht op. Uitgaande van de geest boven die van de ziel, vinden wij een 

kracht die wij kunnen zien als een onpersoonlijk iets. Dit begrip ligt dicht bij wat wij God noemen. Nu zitten wij nog met 

twee krachten. De wil, die de differentiatie tot stand heeft gebracht. Maar wij zien de kracht waarin geschapen werd en 

de kracht die schept. Het lichaam dat geschapen wordt en de geest die in dit lichaam vervormend optreedt. Uitgaande 

van al datgene wat ik verteld heb, constateer ik dus 2 godheden, maar overal moet het kengetal, het wortelgetal te 

vinden zijn, maar er moet dan een derde macht gevonden worden en dan komen wij tot de Vader. De Vader is een 

denkend wezen, of dromend wezen, waarin de droom verwerkelijkt wordt. Dan zijn wij dicht gekomen bij de bron van 

alle levenskracht. Wij hebben daarmede te maken in alle bestaansvormen. Wij hebben met een eenheid te maken, 

maar toch hebben we altijd te doen met een tweeledigheid van ons leven, waarbij altijd deze tweeledigheid aanwezig is 

en waarbij de derde aanwezig kan zijn. Wij kunnen niet zo zonder meer zeggen: wij gaan levenskracht onttrekken aan 

de ruimte. Maar dan zijn wij gehouden aan 2 verschillende waarden, die gepeurd moeten worden uit de 2 verschillende 

waarden die ons omgeven.  

 

Ongeacht in welke vorm van leven, er moet altijd rekening mee gehouden worden dat er altijd een harmonie aanwezig 

moet zijn om de levenskracht geschapen te doen worden, zodat wij door deze levenskracht gelijkwaardig worden aan de 

Godheid, die ons heeft geschapen. Er zijn 2 krachten en God is de kracht, die doordringt alles: het minerale rijk, het 

plantenrijk, het dierenrijk, het mensdom in zijn primitieve staat, de mens, die de geestelijk ontwikkelde mens is, waar wij 

met de 2e kracht te doen krijgen. Wil een hogere levenskracht gewaarborgd worden, moet een goddelijke kracht 

toegevoegd worden.  

Bij de schepping van de mens kan door het leven zelf deze kracht worden opgevangen. Alles heeft 2 kanten. Zo gaat het 

met ons bestaan ook. Pas op het ogenblik dat wij deze 2 kanten aan elkaar kunnen aanpassen, kunnen wij pas komen 

tot onze eigen grenzen. Levenskracht wordt door de wil gestimuleerd. Deze kan ook door de wil van een ander mens 

worden gestimuleerd. Dan wordt door die ander de levenskracht aangevuurd, mits de kracht van die ander sterker is, 

anders niet. 

 

Ik zal een 6tal spreekbeurten houden en dan zal ik het voorafgaande daarin - telkens weer in een andere vorm - 

herhalen. 
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PERSOONLIJKHEID 

 

Goeden avond vrienden, 

Nu zullen wij een onderwerp behandelen naar Uw eigen voorkeur. Er wordt genoemd: persoonlijkheid. 

Zowel uit de omgeving waarin de mens geboren is, het aanvaarden van de levensstandaard, de kennis van zijn eigen 

zijn, hieruit wordt zijn persoonlijkheid geboren. Deze voorwaarden wekken een reflex van een persoonlijkheid, bewust 

zijn van eigen mening. Dit bewuste uiten van het persoonlijke behoeft nog geen stoffelijke uiting te zijn. Een groot deel 

speelt zich af in het onbewuste. Het persoonlijke zelf is afhankelijk van het stoffelijke. 

 

Melancholiek bv. kan zijn oorzaak vinden in zuiver stoffelijke dus organische afwijking van het normale. Deze 

persoonlijkheid heeft nog iets anders en wel persoonlijk denken, laten wij zeggen: ideaal. Hij vormt zich een beeld van 

de eigen persoonlijkheid wat niet overeenstemt met de werkelijkheid. De werkelijkheid van de mens zoals hij in zijn ge-

heel voorkomt, is de uiting van 2 factoren: het ideaal - de bereiking van iets en dit gezien als tegenwerking van zijn 

persoonlijkheid. Ik heb een ideaal, bv. om geestelijk rijk te worden. Dan zult U zich daarop moeten afstemmen om te 

trachten dat te bereiken. Dan moet U zich ontdoen van alles wat niet daarheen leidt.  

 

Onthouden van narcotica. Een gezonde geest kan alleen maar leven in een gezond lichaam niet waar? Moet harmonisch 

zijn. Daarom moet de gezondheid tot de hoogst bereikbare norm worden opgevoerd, waardoor rusteloosheid wordt uit-

geschakeld. Om tot persoonlijkheidsvorming te komen moet men de persoonlijkheid verstoffelijken. Hoe komt het dat ik 

zo rusteloos ben? Waarom kan ik mij niet concentreren? Men zegt dan: Ik tolereer het niet meer en dat beeld maak je 

tot het voorwerp van je inspanning. U kunt Uw bitsheid onderdrukken tegenover een bepaald persoon en neem dan 

weer een volgende groep. Dan merkt U dat U niet meer bits bent. Dan hebt U dus een harmonische levensvorm 

geschapen en hebt U meer tijd over om tot Uzelf te komen. Er is een tijd dat ieder mens slaapt. Wij kunnen op 

verschillende manieren slapen. U kunt slapen door vermoeidheid, waarbij de geest nog bewust is, of waarbij de geest 

onbewust wordt. Maar U hebt ook een onrustige slaap, dus een voortdurend onderbroken slaap, een slaap zonder lijn, 

zoals een weg die hobbelt, en een dergelijke slaap verfrist niet. Dan is er nog een slaap, waarbij men uittreedt en 

waarvan het resultaat is dat het lijkt alsof U een dag hebt gehad van zware arbeid.  

 

Maar nu bent U tot rust gekomen. De prettige daden tegenover de wereld geven U de rust, om niet meer te dwalen in 

wijde velden. U vormt Uw lichaam door Uw wil, maar U schept dan de mogelijkheid dat de geest op zijn beurt weer 

gevormd wordt. Een serie gewoonten moeten er worden gevormd om tot een persoonlijkheid te komen. Voor een 

volwassen mens heel moeilijk. Een kind kun je veel beter gaan vormen. Men kan en moet een kind aan goede 

gewoonten wennen. Alles wat in strijd is met het eigen wezen moet men uitschakelen. Over het algemeen zijn het meer 

lessen dan voorbeelden. Wij moeten afstand doen van al datgene dat niet behoort tot de eigen persoonlijkheid. 

Wanneer ik God ben, bevestig ik mijzelf en ken ik geen strijd meer op den duur, waarbij het afstanddoen van alles wat 

niet behoort bij hun persoonlijkheid niet moeilijk valt. Kinderen liegen vaak uit gewoonte, omdat zij zien, dat de groten 

het voorbeeld geven en door de leugen alles zo voorstellen, zoals het voor hen het beste ligt.  

Uw totale gedrag zal veranderen en ook Uw geestesleven en dit geestesleven zal aan het lichaam een bepaalde drang 

opleggen om te veranderen. Het kan zijn dat pijn verandert, lichaam en gelaatstrekken veranderen, zelfs de inplanting 

van het haar verandert, de huid verandert, de ademhaling verandert, het hart gaat anders kloppen. Het gehele lichaam 

wordt onderdanig gemaakt aan de geest en al Uw eigenschappen veranderen. 

Wat U zou willen zijn kunt U zijn door wat U in Uw gedachten tot uitdrukking brengt. 

Reïncarnatie; Het speelt wel een rol, maar dan kunnen wij beginnen bij het verre begin van het ontstaan der wereld. Het 

ideale beeld is het bereiken van de totale kennis. 

 

 

 

  VRAGENRUBRIEK  

 
Goeden avond vrienden, 

 

VRAAG: 's Avonds ziet men wel eens een ster verschieten. Wat is zo'n ster en waar blijft zij? 

Antwoord: Zij ontstaat door vliegtuigen. Meteorische stofdeeltjes, die de atmosfeer raken of omgekeerd. Zij wordt 

warm, vergloeit en lost zich op in kleine deeltjes. 
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Sterrenregens: Dit is niets anders dan een brokje dat ergens is geraakt en dan uit elkaar spettert, zoals een spoortrein, 

waarvan de achterste wagen 5 minuten vertraging heeft en de locomotief 5 minuten te vroeg aankomt, maar ze 

moeten elkaar raken op een ronde baan. 

 

Vraag: Is er een mogelijkheid om lijders aan suikerziekte insuline toe te dienen langs andere weg dan door 

middel van inspuiting, zonder dat insulineverlies optreedt, en de werking toch betrouwbaar blijft? Zo ja, gaarne 

volledige toelichting. Waar insuline alleen slechts een vervangingsmiddel is, zou ik gaarne willen weten of en zo 

ja, welk geneesmiddel er dan wel is voor deze lijders.  

Antwoord: Insuline anders toe te dienen dan door inspuitingen is vrijwel niet mogelijk, omdat er m.i. geen ander middel 

is om in te brengen zonder nadeel. Met de bestraling van milt, lever en nieren, en indien die bestraling infrarood is, is wel 

wat gewonnen kunnen worden waardoor de werking normaal wordt. Geneesmiddelen bestaan er van plantaardige 

aard, doch ik kan helaas geen volledige inlichtingen verkrijgen. 

 

Vraag: Waardoor wordt kanker veroorzaakt en is er een mogelijkheid deze in het algemeen in een vroeg 

stadium vast te stellen, zodat genezing nog mogelijk zou zijn en kunt U voor deze ziekte een geneesmiddel of 

geneeswijze aangeven?  

Antwoord: Daar ga ik niet eens aan beginnen. Drink maar thee van jonge wildendovenetels. 

 

Vraag van een dame vraagt waarom zij nooit droomt. 

Antwoord: Die dame droomt wel, zij is evenwel een beetje vergeetachtig en droomt net voordat zij wakker wordt. 

 

Vraag: Er staat in de Schrift: Een kind is ons gegeven. Hiermede wordt niet één doch verschillende 

manifestaties bedoeld. Is dit zo? 

Antwoord: Ik geloof dit: dat het op één persoon slaat. Er zijn evenwel heel veel profeten en verlossers geweest: 

Prometheus, Christus, Boeddha, Mohammed, allemaal bevrijders, dragers van de last der wereld, vredesvorsten. Men 

heeft willen aangeven hoeveel verlossers er zullen komen. Wij vinden teruggaande de maagdelijke geboorte. Of ze nu 

geboren zijn zo of zo, maar altijd hebben zij, die als verlossers gekomen zijn, iets geofferd. Zij gaven vrede en rust, zij 

tekenden voor de vrede der wereld. Zij gaven een zichtbare gave en een onzichtbare gave daarnaast. Er is niet 

uitsluitend de laatste figuur mede bedoeld. Er komt nu zo'n echt medische kunstenmaker, aldus kondigt spreker de 

volgende spreker aan. 

 

 

 

          KANKERPROBLEMEN EN SUIKERZIEKTE 

 

 

Goeden avond vrienden!  

Zoals de geneeskunde nu is, zal men er niet gauw toe komen om de insuline te vervangen. Andere middelen zijn niet zo 

volwaardig. Men kan beter overgaan op planten dan op dierlijke preparaten. Binnen afzienbare tijd komen er echter 

producten op de markt ter vervanging van insuline. Een aantal hiervan zullen terug worden gezet. Draka-gif? In 

pilvorming toedienen, rectaal inbrenging, zonder dat men dus de insuline in de bloedbanen behoeft te injecteren.  

 

Vraag: inzake kanker. 

Antwoord:Kleine organismen hoofdzakelijk opgenomen door ademhaling, vertroebelen van het bloed. Uit zich door een 

klein bolletje met microscoop waarneembaar. Er moet een kankeraard zijn voor men tot constateren kan overgaan. 

Later wordt door de afvalproducten getoond wat er aan de hand is. De kankerwoekering: de vertakking doet denken 

aan een zwam, die onderhuids woekert, waarbij het geheel van de weefsels ziek is. Met X-stralen bestraling heeft men 

het nadeel dat de weefsels voor een groot deel teniet worden gedaan.  

Wanneer wij kanker ontdekken in het betrekkelijke beginstadium, dan kan vaak ernstig gevolg voorkomen worden. 

Men heeft dan een gevoel van onbehagen, dat groeit en dan weer enige dagen wegvalt. Het doet denken aan migraine, 

zware depressies, absolute apathie. Het lichaam reageert in het begin op de bestrijding door radio actieve preparaten. 

Verschillende zouten van groenten (een deel ervan is actief en wordt zo door het lichaam opgenomen) zijn sterk genoeg 

om gezwellen stil te zetten en te verschrompelen. De wanhopigheid, die deprimerend is wijst er op dat in werkelijkheid 

het geval veel groter van omvang is dan het lijkt.  
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Vraag: Zijn er nieuwe geneesmiddelen? 

Antwoord: Ja, maar of ze voor alle soorten van kanker doeltreffend zijn weet ik niet. De samenstelling van zouten, die 

men het lichaam tot verzadiging op laat nemen om de verschijnselen weg te nemen: ik betwijfel of dit de oplossing 

brengt, omdat er salicyl in zit. U kunt rekenen op een zeer snelle ommekeer in de bestrijding van kanker en suiker plus 

enkele andere ziekten. Deze gaat gepaard met de voedingsleer. De grote omwenteling heeft plaats gehad achter het 

ijzeren gordijn. De behandelingswijze wijkt af waar men zich onthoudt van het prepareren van chemische stoffen. 

Organische en anorganische stoffen moet men niet mengen. In Boston en in Dallas (Texas) worden proeven genomen. 

Men ondervindt tegenslag waar men proeven neemt met per ton radioactiviteit. Deze proeven zijn vrij ver gevorderd, 

maar tegen een al te groot enthousiasme zou ik wel willen waarschuwen, omdat men wel eens meer nadruk bij 

dergelijke middelen zou kunnen leggen dan er verwachtingen aan gesteld kunnen worden.  

 

Vraag: Is het mogelijk dat bij kanker de pijn maanden wegblijft. 

Antwoord: Pijnpauzes kunnen zelfs jaren duren doch in normale gevallen 2-3 weken. Het kan gebeuren dat een kleine 

woekering jarenlang ingekapseld in het lichaam blijft. Ik raad U aan denk niet allereerst aan kanker.  

De meest verbreide kanker is die van de ademhalingsorganen.  

 

Vraag: Is nicotine daar niet de oorzaak van? 

Antwoord: Niet de nicotine doch in het ongunstigste geval kunnen astma en bronchitis zich tot een dergelijke toestand 

ontwikkelen. Oorzaak kan ook zijn gebrek aan frisse lucht. Wat de nicotine betreft zou men heel wat moeten inademen 

voor het zover zou zijn. 

 

Vraag: Is kanker een karmische ziekte? 

Antwoord: Een ziekte kan in Uw karma liggen door erfelijkheid of door Uw eigen leefwijze. Kanker treedt niet erfelijk op; 

zij behoort dus niet bij Uw karma. Een magnetiseur kan de ziekte niet genezen; hij kan wel levenskracht geven om ver-

lichting te brengen en zelfgenezing te bereiken. Met verdovende middelen moet men voorzichtig zijn. Voor het 

vaststellen van deze ziekte moet men rekening houden dat dit alleen mogelijk is door een vakkundig advies. 

 

Vraag: U zegt: achter het ijzeren gordijn worden meer vorderingen gemaakt. Kunt U ons daarover iets zeggen? 

Antwoord: Dit kan ik niet doen. Vivisectie op levende mensen is misdadig en moet ik te allen tijde veroordelen. 

 

 

          HET SCHONE WOORD 

 

Goeden avond vrienden, 

Vanuit de zaal worden voor behandeling opgegeven de woorden: IJdelheid - Zegen - Let op Uw einde - Harmonie - 

Vrede. 

 

Soms is de ijdelheid een zegen,  

want zij leidt af van erge en smartelijke problemen.  

Zij verstoort de harmonie in het wezen  

en verstoort de innerlijke vrede. 

IJdelheid, een spiegelbeeld dat mij bevangt. 

Niet een ware spiegel maar in de geest. 

Onbevreesd durf ik niet te schouwen, 

Maar ik zoek en maak mij er een beeld uit 

En denk na; dat is ijdelheid. 

IJdelheid is niet slechts zoeken naar het schoonste. 

Zij bouwt op een beeld van het innerlijk, 

Tracht zich vertrouwd te maken met de idee 

"Ik ben bijna God gelijk". 

Dat is ijdelheid. 

En hoe vaak nu wordt een dergelijke zienswijze voortgezet, 

En stelt men het neer als een gewichtige wens. 

Ik weet hoe het moet, ik weet hoe het gaat; 

Ik zeg dat is zo en zo, of beter nog: 
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Ik heb hier het eeuwig ware woord; 

Ik ken de wijsheid. 

Ik heb het boek en ik alleen kan het lezen en anderen niet. 

U ziet wel hoe zij vervloekt zijn, 

Omdat zij zich zo op zichzelf houden. 

Het ware beter dat men onderdook onder de massa, 

Dan zich te wanen de enigen te zijn, die het weten. 

En toch is het zo. 

Men verkondigt: Hier moet U zijn, in politiek en wetenschap. 

Steeds wordt er weer gezegd: ik weet hoe het is, ik weet hoe het moet. 

De realiteit van zijn onbegrip 

En zijn onzekerheid wordt door een overwinning teniet gedaan 

En men ziet dan, alles is misgegaan 

En toch zou U mij verstouten dat deze ijdelheid een vergissing is van velen. 

Mogen wij dan in de mens zelf de ijdelheid bestrijden?  

Ja, misschien vinden zij de juiste weg, 

die met een gevoel van eigenwaarde geleerd kan worden. 

Dan wreekt zich de zelfzucht. 

Er is veel geleden op aarde en is de harmonie verstoord. 

Maar ook dat zal op den duur veranderen. 

Dan kunnen wij zien hoe de werkelijkheid geboren wordt 

En dan kan men werkelijk naar de overwinning gaan en dan komt de vrede. 

En als U dan soms een droge snik ontsnapt, bedenk dan het einde. 

Maar het einde is goed. 

Wij gaan door de tuin naar het andere zijn.  

 En toch gaat er geen verloren, omdat wij allen bij de Schepper behoren. 

Wij kunnen niet sterven, omdat wij zelf verder gaan. 

En zo U kunt, zult U de waarheid vinden. 

Hoe nader U bij het doel komt, hoe meer U zult vinden: 

Waar is de waarheid of dit is niet waar, 

Dat U eens al wat is en alle waarheid die bestaat zult kennen. 

Wanneer Uw levensweg in Uw bestaan ten einde gaat. 

Denk aan het einde. 

Dan voelt U zich bedroefd en wenst U uiteindelijk in te gaan tot de bron van alle dingen, 

Tot de bron van al bestaan. 

Ik wil U een wonderlijk lied verraan. 

Maar waarom zou ik. 

Met woorden kan ik U toch niet geven, wat waarheid is. 

U bent het zelf die zwoegende Uw eigen wegen gaat. 

Eens zult U vrede vinden, eens harmonie. 

Aanvaard de steun die U geboden wordt. 

Gaat Uw eigen weg verder zo goed als U kunt. 

Om de overwinning te behalen in: God te zien en de straling van zijn licht. 

Dan zult U eindelijk kunnen overgaan in het koninkrijk Gods. 

Altijd zijn er krachten genoeg die U willen helpen. 

Neem wat ze U geven, maar ga zelf Uw weg. 

Dan zult U Uw God begrijpen en opgaan. 

 

Dit vrienden is nu eens een keer geen dichtvorm. Geloof mij dit is waar, U moet Uw eigen weg gaan; U kunt niet anders. 

Heb dan vrede met die weg, dan zal ook voor U de bewustwording spoedig komen.  

Goeden avond. 

 

 

Onderstaand gedicht is via ons Medium vanuit de Geest in februari 1949 ontvangen:  …………………………………. 
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Duizenden kristallen dwarrelen door de lucht,  

en dalen in een wilde vlucht, neer op de grauwe aarde.  

Zij dekken daar met donswit kleed 

zo alles weg, ook zorg en leed. 

Die kunnen dan verdwijnen onder het hul van smet'loos wit. 

Doch alles is slechts schijn. 

Zo zal ook dra het oogblik zijn, 

dat deze witheid weer vergaat 

en voor ons weer de aarde staat 

met al haar leven, groei en bloei 

Deze witte mantel is slechts schijn 

en wil dan wel het doodskleed zijn 

voor al wat leeft en groeit. 

Maar neen, na korte tijd, dan gaat het heen 

en al dat leven gaat dan voort 

zoals het eens was, ongestoord 

vervolgt zich groei en bloei en dood. 

Dit is een sneeuwstorm, die soms woedt 

en dan de aarde dekken moet 

tot grote hoogte soms met ijs. 

Kristallen, gevormd op wond're wijs, 

die liggen in miljoenental 

gespreid over dit deel van 't Al. 

Maar hoe verblindend ook het licht, 

dat terugkaatst van die witte schicht, 

toch ligt daar onder wat reeds was, 

wat verder gaat in eigen stijl, in eigen moeten. 

En als de sneeuw verdwijnt, dan groeten 

wij de lente en de aarde leeft. 

Zo gaat het nu ook met de geest. 

Want ook komt wel een barre tijd 

van geest'lijke onvruchtbaarheid, 

dan komt uiteindelijk toch weer aan 

de tijd, dat som'ge weer vergaan, 

en dat de eigen geest weer ligt 

onder des hemels zonnelicht 

en dan erkent het zoet……………….. 

deze geest, die leeft. 

Men voelt hoe of ze verder streeft 

naar 't doel, het éne Licht! 
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