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DE LEVENDE LEEGTE 

Misschien heeft u zich afgevraagd wat de titel betekent. Het oorspronkelijke onderwerp was 
tamelijk lang en handelde over allerlei stralingen in de ruimte en wat dies meer zij. Wij hebben 
dat vereenvoudigd tot deze titel omdat dat eigenlijk alles leeft. Niet in de zin zoals mensen dat 
doen, maar dezelfde kracht waardoor u leeft is in praktisch de gehele ruimte aanwezig. Je zou 
het als volgt kunnen stellen: Er is een soort levenskracht of oerkracht die in het gehele Al bijna 
gelijk aanwezig is, er zijn kleine verschillen van potentiaal maar geen grote. Deze energie 
komt soms in beweging of wijkt af van een normaal patroon. Op dat ogenblik ontstaan er 
warrelingen. Die warrelingen veroorzaken dan verschillende soorten stralingen. Daarnaast 
veroorzaken ze het ontstaan van materie. 

Als je spreekt over leegte, dan denk je misschien aan helemaal niets. Maar als je in de ruimte 
komt: dan zul je ontdekken dat er altijd wel een kleine hoeveelheid materie aanwezig is. De 
dichtheid loopt - in gemiddelden gesproken - ongeveer uiteen van één of twee atomen of 
moleculen per kub. kilometer tot enkels miljoenen per kub. kilometer. Voor u is dat echter 
leeg. Als je dan gaat kijken wat er in die ruimte verder gebeurt, dan ontdek je dat er sprake is 
van stralingsstormen. Die kun je dan nog verklaren. Een magnetische storm is al wat 
moeilijker te verklaren. En dan zijn er nog eigenaardige bewegingen waardoor allerlei 
overbelastingen ontstaan: iets wat dan weer blijkt uit de corona: de te constateren 
uitbarstingen van zonnen, sterren, en soms zelfs kan voeren tot enorme elektrische 
spanningen in atmosferen rond planeten. 

Het leven op aarde is waarschijnlijk ontstaan doordat een dergelijke storm toevallig het 
zonnestelsel kruiste waardoor de zon bovendien nog zeer harde stralingen begon af te schieten 
en er gelijktijdig een zeer sterke lading ontstond in de toen nog zeer dichte atmosferische laag 
waarin heel veel waterdamp aanwezig was, H20-verbindig dus. Het resultaat is geweest dat er 
half-leven, half-eiwitten zijn ontstaan en daaruit is dan de rest van het leven voortgekomen. 
Aangezien dit - althans schijnbaar - een toeval is en wij weten dat dergelijke invloeden in het 
gehele universum regelmatig voorkomen, is het ook redelijk aan te nemen dat dergelijke 
omstandigheden ook elders bepaalde vormen van leven hebben doen ontstaan. Op deze 
manier ga je dan begrijpen dat het eigenlijk de leegte is die de materie bepaald: het de 
schijnbare leegte is waaruit de mogelijkheden tot leven voortkomen. Nu begrijpt u 
waarschijnlijk waarom ik niet al te zeer wens in te gaan op het verschil tussen een alpha-, een 
bèta een gammastraling. Dat zijn termen die in een laboratorium misschien interessant zijn, 
maar die voor een totaalbeeld, zoals ik dat probeer te geven, van weinig belang zijn. Zeker, 
het zijn wat andere partikels, hun versnelling is anders, maar daar blijft het bij. Het zijn 
kleinste delen van de materie. 

Hoe ontstaan ze? Ik heb u al gezegd dat, wanneer in de oerkracht een klein verschil van 
potentiaal (van energieniveau) ontstaat, er beweging komt. Beweging veroorzaakt in deze 
hypothetische massa energiewerveling. Waar werveling ontstaat, kan deze een zo hoog tempo 
bereiken dat ze a.h.w. alles naar zich toe gaat trekken. Op dat ogenblik ontstaat materie. In 
het begin zijn die partikels zo klein dat ze eigenlijk nog niet eens behoren bij de nu bekende, 
ofschoon er wel enige veronderstellingen zijn t.a.v. sommige van die partikels die de waarheid 
aardig benaderen. 

Dan ga je je verder realiseren: als materie zo ontstaat, dan zullen die massa’s elkaar 
aantrekken: want beweging is eigenlijk massa. Wij behoeven niet aan te nemen dat alles wat 
Einstein heeft gezegd onomstotelijk juist is en juist zal blijken. Maar één ding wat hij heeft 
gezegd over massa en snelheid is wel duidelijk: Naarmate de snelheid toeneemt, neemt de 
massa toe. Dat is nu precies wat er hier gebeurt. Omdat de snelheid van de werveling zo groot 
is, krijgt ze een massa. Dus een verschijnsel van materie of van vastheid dat zo groot is dat 
het zich t.a.v. de omgeving als massa gaat gedragen. Wanneer dat dan samenkomt, ontstaan 
er uitwisselingen van energie. Sommige der deeltjes lossen zich op in de oorspronkelijke 
energie, andere daarentegen voegen zich juist samen en daarmee is zelfs een theorie als dat 
van de Big Bang zonder meer verklaarbaar. 
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Bovendien moeten wij ons ook realiseren dat processen in die kleinste deeltjes zich in 
microseconden, zelfs in nanoseconden (miljardste delen) afspelen, dus in zeer korte tijd. Wat 
voor u gelijktijdig lijkt, kan vanuit het standpunt van een kleinste deeltje een kwestie van 
eeuwen zijn. Dus: verschillende tijdswaarderingen. Daaruit volgt dan weer dat alles (een ster, 
een planeet, een mens, een steen of wat u maar wilt) eigenlijk is opgebouwd uit deze materie 
ontstaan uit de lege ruimte, omdat de levende kracht daarin in beweging kwam. Maar dan is 
die kracht ook hier tegenwoordig. Je kunt niet zeggen: Die kracht is er niet, want er is hier 
o.m. lucht. Lucht bestaat uit atomen in een bepaalde samenstelling: soms met enkele 
moleculair-structuren ertussen. 

Als je je realiseert dat deze dus de uiting zijn van een kracht die overal aanwezig is, dan zeg 
je: De werkelijke energie, de werkelijke mogelijkheid ligt eigenlijk niet in de materie, in het 
kenbare, maar juist in het niet-kenbare. Daarmee zitten we aan de grens van de mystiek, 
want de mystiek stelt de aanwezigheid van iets dergelijks. Zelfs in de oude tijd had men het 
reeds over de vijf elementen waarvan de vier elementen verschijningsvormen zijn op aarde en 
het vijfde een wereldether. Dit zou het medium zijn waardoor allerlei verschijnselen 
verklaarbaar zouden worden, een soort levende kracht. Datgene waar zielen mee te maken 
hebben.  

Nu is er de laatste tijd o.a. in Engeland en de U.S.A. een aantal proefnemingen gedaan 
waardoor men langzaam maar zeker tot de conclusie komt dat het bestaan van een dergelijke 
kracht wel eens de meest bruikbare hypothese zou zijn voor het verklaren van bepaalde 
paranormale verschijnselen die niet ontkend kunnen worden. Er zijn bewijzen geleverd voor 
telepathie. Er zijn bewijzen geleverd voor bepaalde vormen van helderziendheid. Er zijn 
bewijzen geleverd voor wederkerige beïnvloeding over zeer grote afstand: ook als deze niet in 
de woord- en beeldvorm van telepathie tot uiting komt. Er zijn heel veel spookverschijnselen 
waargenomen die niet  wegverklaard kunnen worden. 80 a 90 % kun je wegverklaren, maar er 
blijft altijd een deel over dat onverklaarbaar is, tenzij je aanneemt dat er een onzichtbaar 
energieveld is waarin een dergelijke manifestatie zich kan vertonen en waaruit zij zich kan 
uiten. Het is alweer het Niet, de leegte, is hier de drager van leven, van verschijnsel. 

Men heeft ditzelfde ook nog geprobeerd te gebruiken voor de verklaring van telekinese.  De 
telekinese was het onaantastbare percentage van de proefnemingen - inclusief de z.g. 
bewezen gedachte door paragnosten, parapsychologen - ongeveer 6%; 6 op honderd. Van die 
6 op honderd, die normaal dus niet verklaard kunnen worden op een andere manier, kunnen 
er echter 5 tot 6 verklaard worden, als we de aanwezigheid van die kracht aannemen. Dat wil 
zeggen, dat zelfs de wetenschap, al is het aarzelend en onder groot voorbehoud, langzaam 
maar zeker toch de richting uitgaat van iets wat men een 'unified fieldtheory' zou kunnen 
noemen, ofschoon deze laatste begrensder is dan datgene wat ik probeer aan te duiden. 

Stellen wij dat er een kracht is. Denken is een bepaalde manier waarmee die kracht zich 
manifesteert. Het is a.h.w. een verschil in de waarde van deze kracht t.a.v. de omgeving. Dan 
kunnen we misschien zelfs zover gaan dat we de telepathie maar ook het uitzenden van 
genezende krachten gaan verklaren als een soort verdringingsverschijnsel dat in deze 
oerkracht plaatsvindt. Wat niet alleen zeer interessant is, maar bovendien de vraag opwerpt of 
het dan ook mogelijk is om  alle  materie  op  deze  manier te beïnvloeden.  Het antwoord zou 
volgens mij ‘ja’, moeten zijn.  Mijn  redenen  daarvoor:  Als materie en leven bestaan aan de 
hand van een oerkracht, zal  de  uitingsvorm  gevarieerd  kunnen worden indien de oerkracht 
gebonden in b.v. een bacterie op de juiste manier wordt benaderd. 

Dat brengt ons dan weer tot gedachtenstralingen.Gedachtenstralingen zijn natuurlijk,dat geef ik 
graag toe, iets waarover je van mening kunt verschillen. Maar dat hersenactiviteiten op 
afstand afleesbaar zijn, is zelfs technisch bewezen. Het is geen directe ontcijfering, maar wat 
bij de interpretatie van het nieuwste type signalen via een soort draadloze elektro-
encefalograaf is geconstateerd kom je tot signalen die wel degelijk interpretatiemogelijkheid 
hebben en die direct betrekking blijken te hebben op de droombelevingen en zelfs de reactie-
impulsen en hersenimpulsen van de proefpersoon. Dan zou elke straling gevarieerd kunnen 
worden door de juiste kracht van denken, want daarmee zou een aanpassing via deze 
oerkracht mogelijk zijn. Dan komen we bij de wonderverhalen terecht. Verhalen waar men 
ever het algemeen niet gelukkig mee is. Men vertelt over mensen die over water wandelen. 
Iedereen vraagt zich dan onmiddellijk af, of ze dan eerst paaltjes onder het wateroppervlak 
hebben geslagen. Maar dat is dan volgens het verhaal niet het geval. Ze wandelen over het 
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water. Jezus wandelt over het water in het Evangelie. Petrus ook totdat hij zich realiseert wat 
er gaande is en op dat moment roept hij: Heer, red mij, want ik zink! 

Als we dat eens ontleden in overeenstemming met het voorgaande, dan zouden we kunnen 
zeggen: Zolang bij Petrus het denkbeeld bestond, dit is in staat mij te dragen, droeg het water 
hem. Toen hij zich afvroeg. Kan het mij dragen, zonk hij.  We kunnen nog verder gaan. Er 
wordt een verhaal - uit Indonesië - vertelt van een oorlog waar een radjah een dorp waar een 
heilige man woonde in brand stak. Iedereen vluchtte weg maar de heilige man bleef heel 
rustig zitten. Het hele dorp, inclusief het huisje waarin de man zat, brandde rond hem af. 
Hijzelf was echter ongedeerd door de hitte. Zelfs zijn kleed was niet besmeurd niet roet en 
vuil. Als je niet denkt dat iets je kan beroeren, dan doet het het niet. Dit is de consequentie die 
je eruit zou moeten trekken. En waarom niet? Omdat elke straling gecompenseerd kan worden 
door onze eigen uitstraling. Interesseert het u? Ik probeer namelijk alles eenvoudig te houden. 
Dat is veel moeilijker dan u denkt. Het is lang niet zo moeilijk om ingewikkeld te zijn. 
Bovendien vinden de mensen het vaak mooier. Het geheel van uw wezen in al zijn 
bestanddelen bestaat uit oerenergie, die reageert op elke andere verschijning van die 
oerenergie. Als we goed kijken, dan bestaat ook u eigenlijk voor een groot gedeelte uit leegte. 
De afstand tussen kleinste delen is namelijk ongeveer zo groot als die tussen aarde en zon. In 
de meeste vaste atomen, die bij u niet bestaan als deel van uw persoonlijkheid, is de 
minimumafstand van kern tot omlopend elektron toch ongeveer vergelijkbaar met de afstand 
aarde - maan, als we de omvang mede berekenen en op grond daarvan ons baseren. 

U bent zelf ook grotendeels leegte, maar wat zit daar tussen? Krachtvelden. Wat voor kracht? 
Uitstralingen van die kleine stukjes materie die eigenlijk oerkracht zijn en daardoor een relatie 
tot stand brengen waardoor de oerkracht zelf de continuerende factor is van het bestaande 
veld. Dat houdt dus in dat u enorme energieën heeft juist in die delen van u die niet vaste 
materie zijn. Wat blijkt nu verder: U heeft een aantal impulsen die we met enige goede wil 
kunnen vergelijken met elektriciteit. Ten dele meer statisch, ten dele zelfs als een soort 
vonkverschijnsel of iets wat daaraan gelijk komt. Er zijn dus krachtstromen die uw denken 
bepalen, die uw zenuwreacties en daarmee alle motorische bewegingen en reacties van het 
lichaam bepalen. Dit is reeds energie in een zuiverder vorm. Als dit alles nu eens wordt 
geconcentreerd op een punt, zou de omgeving dan misschien geneigd zijn om dit punt als 
waar te ervaren? Het antwoord is: ‘ja’. 

Maar er zijn voorwaarden. Je moet zeker zijn. Er mag ook niet ergens onbewust enige twijfel 
zijn. Op dat ogenblik wordt het patroon dat je uitstraalt in twee delen gesplitst die elkaar in 
feite opheffen. En dan gaan de z.g. natuurlijke omstandigheden domineren. Maar zolang dit 
geloof zo sterk is dat geen twijfel, geen innerlijke verdeeldheid, geen strijdigheid in de persoon 
optreedt, zal het geheel van de energie-inhoud waaruit die persoon als stof astraal, als geest is 
opgebouwd een en hetzelfde patroon opleggen aan de omringende oerenergie, want het is een 
potentiaalverschil. In dit potentiaalverschil wordt een actie gewekt omdat anders een 
evenwicht niet houdbaar is. Daar heeft u dan het antwoord op zeer veel paranormale zaken. 
Als we zeggen, dat je in de ruimte niet sneller kunt reizen dan het licht, kun je dat niet. Op het 
ogenblik, dat je beseft dat licht een verschijningsfunctie is maar niet het wezen van datgene 
wat we ruimte noemen, dan is het wél mogelijk. Zolang je alles alleen technisch wilt oplossen, 
zal dat natuurlijk niet gaan. Maar er komt een ogenblik, dat je het op een manier kunt 
benaderen. 

Het is bekend dat in de verre oudheid, al wordt dat niet algemeen toegegeven, gebruik werd 
gemaakt van telekinese en dat men daardoor in staat was heel grote massa's (vooral steen) te 
verplaatsen dan anders denkbaar zou zijn. Die mensen geloofden dat dat zo kon, zeker als je 
een bepaalde inwijding had ondergaan, dus kon het. 

Als wij de ruimte in gaan en wij denken dat de ruimte vijandig is, zal zij vijandig zijn. Zij 
weerspiegelt datgene wat wij aan inhoud daarheen uitstralen omdat gelijk gelijk pleegt te 
compenseren. Maar op het moment dat we denken dat de ruimte vriendelijk is, is de ruimte 
vriendelijk. Het verklaart waarom de mens tot op heden in zijn ruimtevaart slechts zeer 
bescheiden resultaten boekt. Hij gelooft niet in de mogelijkheid om vanuit zichzelf en met 
eigen middelen dingen tot stand te brengen die volgens hem alleen via enorme computers, 
afstandbesturingen e.d. kunnen worden gedaan. Hierdoor is hij niet meer in staat om zijn 
omgeving te beïnvloeden en zal de omgeving blijven beantwoorden aan de natuurlijke 
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condities zoals die bestaan ten aanzien van kometen, meteorieten enz.. Dan zal ook het 
ruimtevaartuig aan diezelfde wetten gehoorzamen. 

Er is echter een andere beschaving in de ruimte die hoofdzakelijk haar hele denken heeft 
opgebouwd rond magneetvelden. In tegenstelling met de mens is men gaan geloven dat je 
een één-polig magnetisch veld tot stand kunt brengen, maar als je dat kunt, dan schakel je 
gelijktijdig daarmee andere factoren uit zoals b.v. massa tot massa reactie. En dan krijgen we 
te maken met vaartuigen die in snelheid onbeperkt verder kunnen gaan: onbeperkte 
versnelling, ook niet door de lichtsnelheid beperkt. We krijgen te maken met voertuigen die 
a.h.w. hun eigen zwaartekracht zijn en daardoor de meest krankzinnige bochten, wendingen, 
zelfs rechte hoeken zouden kunnen maken zonder dat de inzittenden daar iets van merken 
anders dan door middel van hun oriëntatie t.a.v. de buitenwereld. Dat zou kunnen verklaren 
waarom juist deze wezens in de ruimtevaart veel verder zijn gekomen dan de mensen. Zij 
hadden een beter begrip van de oerkracht ook al hebben zij die verdeeld door haar als een 
magnetisch veld voor te stellen waarbinnen andere magnetische velden kunnen manipuleren. 

Ik denk dat de mensheid veel verder komt, als ze gaat begrijpen dat eigenlijk datgene wat je 
denkt niet alleen maar een kracht is, maar gelijktijdig een bepaling van relatie met de 
omgeving. Als u kwaad verwacht van de wereld, krijgt u het. Als u goed verwacht van de 
wereld, dan zal heel veel u meevallen. Het is vreemd maar het is waar. Als u denkt, dat iets 
niet gaat, zal het in 9 van de 10 gevallen mislukken. Als u ervan overtuigd bent dat het 
mogelijk is, dan zult u misschien eerst een paar fouten maken, maar u bereikt tenslotte wat u 
wilt. 

Deze theorie van de levende leegte gaat heel wat verder dan alleen maar een verklaring van 
straling in de ruimte. Ze maakt duidelijk, dat de mens in zekere zin is geschapen naar Gods 
beeld en gelijkenis. Want God is een denkend, een beseffend vermogen: een kracht misschien. 
Maar als die kracht wil, dan beantwoordt alles aan de wil daarvan. Zonder nu onmiddellijk het 
hele begin van de bijbel als een volledig letterlijke waarheid te accepteren, tenzij we dit niet in 
menselijke termen interpreteren, ben ik toch geneigd te zeggen: Als God kan zeggen: het 
wordt licht en het wordt licht, dan kunnen wij dat ook. Wij kunnen misschien geen zon laten 
opgaan, maar wij kunnen zorgen dat er iets ontstaat waardoor voor ons de wereld licht is, 
kenbaar. 

Als wij twee dingen willen scheiden, dan kunnen wij dat doen. Als wij dingen willen scheppen 
die er niet zijn en wij hebben daar een voorstelling van, dan kunnen wij de grondstoffen 
nemen en die samenvoegen alsof het een scheppingswoord is dat wij zeggen. Dan ontstaat er 
al is het maar een molecuul van de soort die wij hebben gedacht. Wij hebben als mens 
scheppend vermogen. Wij hebben als geest scheppend vermogen. Maar hoe meer wij geloven 
in de vastheid van onze wereld en de vastheid van onze regels, hoe sterker wij gebonden 
zullen zijn aan datgene wat wij denken. Als een mens denkt: ik ben gebonden aan de aarde, 
want ik val als ik spring, dan is Isaac Newton elke keer weer de man die heeft bewezen, al 
begon het met een appel, dat zwaartekracht inderdaad bestaat, moet ik - dat bestaat en dat is 
waargenomen - kunnen zweven. Als ze zo druk bezig zijn met iets anders, dan denken ze niet 
meer aan zwaartekracht. Op ogenblik houdt de werking van de zwaartekracht voor een deel 
op. Levitatieverschijnselen zijn op deze manier gemakkelijk te verklaren. 

Ik weet het, dit is allemaal mystiek. Het is geen wetenschap, natuurlijk niet. Maar wetenschap 
is eigenlijk een klein eiland in een oceaan van mogelijkheden. Maar deze mystiek biedt een 
verklaring. Als wij proberen die verklaring op onszelf toe te passen, dan stuiten wij weer op 
een moeilijkheid. Want hoe kunnen wij onszelf volledig overtuigen dat datgene wat we doen 
het enig ware is en dat het andere niet meer telt. Zolang er twijfel is, is er kans op mislukking. 
Hoe groter de twijfel, des te groter de kans op mislukking. Zeker, indien datgene wat wij 
proberen te bereiken ver ligt buiten datgene wat tot de algemeen aanvaarde mogelijkheden 
behoort. Daartoe zouden wij moeten beginnen met onszelf te trainen om in bepaalde dingen 
zeer intens te geloven. De wereld conditioneert je om te leven volgens de normen die stoffelijk 
gelden, de natuurkundige wetten van de materie. Als wij een deel van deze conditionering 
ongedaan kunnen maken, onszelf kunnen conditioneren te denken aan de kracht is het enig 
werkelijke, dan zullen wij zien dat de verschijnselen zullen beantwoorden aan ons denken. 

Er zijn mensen die zeggen: Ja, maar dat moet allemaal heel ingewikkeld gebeuren. Een 
magische act heeft een voorbereiding nodig van zoveel dagen of zoveel weken, Ze moet exact 
op dat ogenblik gebeuren enz.. Maar soms gebeurt er via de magie toch wel iets wat niet 
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geheel verklaarbaar is. Waarom zou dit effect niet alleen uit onze overtuiging kunnen bestaan? 
Er zijn mensen die zeggen: “Ik ga genezen. (ze maken daarbij allerlei grimassen en gebaren) 
Gelooft gij in God, dan zult gij genezen worden.” Waarvoor is dat nodig? Niet om te genezen, 
maar om de genezer op dat ogenblik zozeer te overtuigen van de kracht die door God, door 
hemzelf of door wat anders zal worden gegeven dat hij die kracht inderdaad kan overdragen. 
Dat wil zeggen, dat de procedures, niet belangrijk zijn, maar dat alleen de ontstane effect, van 
belang zijn. En dat zelfs deze effecten mede afhankelijk zijn van denkbeelden, noem het 
mijnentwege, suggesties, die bestaan zowel bij degene die ze veroorzaakt als bij degene die ze 
ondergaat. 

Ik zeg u dat heel veel dingen, die een leegte schijnen te zijn gevuld zijn met levende kracht. 
De leegte leeft. Maar wij moeten onszelf deel van dat leven gevoelen wil ook in de manifestatie 
die de leegte tot stand brengt de z.g. schepping, al die wereld en al die sferen, alles 
beantwoorden aan hetgeen wij zijn. 

Er is een heel oude stelling van Aristoteles waarin wordt gezegd: dat wat je ervaart, is je 
denkbeeld omtrent iets. Dat denkbeeld: wordt gestuurd door het 'noumedon' (vertaald:het 
oerwezen van het waargenomene).  Als we dat hier gebruiken dan zeggen we: er is een 
onmetelijke noumene, kracht in een schijnbaar Niets. Op het ogenblik, dat wij het Niets 
integreren, krijgt het voor ons gestalte. Maar op het ogenblik dat ons van de kracht bewust 
zijn, is er geen gestalte, tenzij wij die aan de kracht verlenen door de denkbeelden die in ons 
bestaan. En dan is het inderdaad juist dat een mens, binnen het kader van zijn mogelijkheden 
van besef en innerlijk beleven, alles kan scheppen wat hem behaagt. Hij is waarlijk geschapen 
naar Gods beeld en gelijkenis.  

Zo, mijne vrienden, heb ik geprobeerd iets over de levende leegte te zeggen. Ook over alle 
stralingen die ermee samenhangen, maar dat zijn alleen verschijnselen, niet essentie. Na de 
pauze kunt u uw vragen eventueel problemen aan mij voorleggen. Ik zal trachten en naar mijn 
beste weten en kunnen daarop te antwoorden beseffend dat uw gedachtewereld uw 
werkelijkheid is en dat de mijne zich eerst moet richten tot de uwe voordat er een these kan 
ontstaan waaraan wij beiden volledig deel kunnen hebben. 

V R A G E N 

 Waar vandaan komt de groep wezens die met magnetische velden werken. Wat voor vorm 
heeft hun voertuigen. Wilt u iets meer over deze technische aspecten zeggen. 

Iets te zeggen over de technische aspecten zou moeilijk zijn omdat dat technisch nogal 
ingrijpend is. Om het eenvoudig te zeggen: Hun dichtstbijzijnde basis ligt rond Cignii II, een 
sterrenbeeld dat u aan de hemel kunt zien. Zij hebben daarnaast nog een aantal andere 
planeten gekoloniseerd. Hun voertuigen worden bepaald door via allerlei reacties opgeroepen 
magnetische velden. Dat wil zeggen ze zijn in staat solenoiden te gebruiken om een eenzijdig 
werkzaam en gericht veld tot stand te brengen en dat geldt voor het merendeel van de 
bediening. Hun schepen zijn over het algemeen bolvormig of schijfvormig (discusvormig). Hun 
wezen zelf, kleiner dan u, totaal andere huidskleur, ze kunnen uw lucht niet onbeperkt 
inademen, ze werken meen ik zonder slaap, maar kennen een toestand van semi-trance 
waarin zij gelijktijdig rusten en routinewerk kunnen blijven verrichten. 

 Het merkwaardige is, dat hoe korter de afstanden worden des te groter de energie-effecten 
in de stoffelijke natuur. Hoe kon voor de Big Bang die oneindig grote energieconcentratie 
bestaan? 

Omdat zij op zichzelf beschouwd kan worden als een enorm vele van algehele gelijkmatigheid. 
Op het ogenblik, dat er een verstoring plaatsvindt, ontstaat materie. In het begin een paar 
partikels. Maar deze partikels verstoren zoveel samenhangen dat daar omheen steeds sterkere 
wervelingen ontstaan. Hierdoor worden steeds meer kleine delen gevormd die ten dele 
bindingen aangaan, ten dele op elkaar inwerken of elkaar afstoten. De ontstane beweging 
speelt zich af in een betrekkelijk korte periode (laten we zeggen ongeveer een dag 24 van uw 
uren vergelijkbaar), en heeft dan een zodanige omvang gekregen dat een blijven van deze 
kleinste delen in de kern onmogelijk is geworden. Er ontstaan dus stralingen. Straling is 
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massaverstoring en genereert daardoor weer nieuwe kleinste delen. Zo ontstaat dan de Big 
Bang. 

 Als u zegt: in den beginne is alles gelijkmatig en er is niets anders, hou kan dan de 
verstoring optreden? 

Door een verstoring. Dit is in ieder geval astraal ontstaan. Een ingrijpen van een denkend 
vermogen is waarschijnlijk maar niet bewijsbaar. Wij nemen dus aan dat er iets is wat wij niet 
kunnen omschrijven dat de eerste evenwichtsverstoring tot stand heeft gebracht. Vandaar af is 
het proces te volgen. Maar datgene wat de verstoring tot stand heeft gebracht ligt kennelijk 
buiten de perimeters van ons eigen begrip. 

 Verliep de tijd lineair sinds die Big Bang? 
Tijd kan niet lineair zijn in de zin van uw tijdservaring. Tijd is afhankelijk van een groot aantal 
effecten. Zeer eenvoudig gesteld kun je zeggen, dat tijd of tijdsbesef afhankelijk is van 
beweging van massa in ruimte en dit in samenhang met het daardoor gegenereerde veld 
dichter rond massa. Met andere woorden, tijd is een primitief verschijnsel en als zodanig voor 
degene die het ervaart wel een vaste waarde, maar gelijktijdig is het slechts een resultante 
van de inwerking van andere krachten op elkaar. Het is duidelijk, dat bewegingen niet constant 
zijn in het heelal. Dan moet ook gesteld worden dat tijd, zoals u die kent, geen lineair verloop 
heeft gehad, maar zeer waarschijnlijk een pulserend verloop waarvan niet te zeggen is in 
welke vorm die pulsatie is opgetreden. Maar ik neem aan dat in de periode dat de aarde 
gasvormig was de tijd dus anders was dan nu. En dat later, wanneer de aarde grotendeels zal 
zijn afgekoeld en nog verder ingekrompen, de tijd wederom anders en waarschijnlijk 
aanmerkelijk trager zal zijn dan tegenwoordig. 

 De helderziende theosoof bisschop Leadbeater heeft in diverse publicaties de opbouw van 
atomen beschreven zoals die door hem zijn waargenomen: o.a. gepubliceerd in het boek: 
Occulte scheikunde. Hij zou een ingewikkeld spiralenpatroon van zeer kleine deeltjes 
hebben gevonden. Door ze te tellen voorspelde hij zelfs de atoomgewichten van allerlei 
elementen. Zag hij inderdaad die kleine deeltje of iets anders? 

Wat hij zag was waarschijnlijk zijn denken dat in harmonie kwam met bepaalde omlopen. 
Zoals elke helderziende waarneming, onverschillig van welke aard, niets anders is dan het 
gevolg van een tijdelijke synchroniciteit van het eigen denkritme en een daarbuiten liggend 
verschijnsel, ongeacht waar het in de tijd geplaceerd is, met als gevolg het ontstaan van een 
afgeleide voorstelling zoals binnen het brein dat synchroniciteit ervaart gezien de inhouden, 
mogelijk is. Ik hoop niet dat het te ingewikkeld is, maar het is het enig juiste woord dat je hier 
kunt geven. 

 In een lezing d.d. 12.1.1959 is gezegd dat er een afdoend middel is om radioactieve 
stoffen te vernietigen en dat zou binnenkort worden geopenbaard. Er werd ook gezegd, dat 
er al groepen in Engeland en in New Jersey bezig waren met de implosiemogelijkheid te 
berekenen. Verder dat, zodra men deze kennis beheerst het op een zeer simpele manier 
mogelijk is, o.a. door het uitzenden van een bepaald veld dat op de hoogte ligt van de 
cm-golven - om a.h.w. met zeer grote kracht (honderdduizenden kW) binnen een straal 
van zo'n 40 á 50 mijl alle isotopen aan elkaar te solderen. De vraag is: in hoeverre wordt 
dit al toegepast of is dit nog in ontwikkeling? 

De processen die je implosie zoudt kunnen noemen worden op het ogenblik onderzocht en zijn 
gebruikt. Dat wil zeggen, dat men nu is gekomen tot de mogelijkheid van energiewinning door 
kernfusie in plaats van door kernsplijting. Om vele redenen wordt dit onderzoek echter ten 
dele onderdrukt, het is strijdig met belangen. Wat betreft de door u citeerde stralingsvelden 
enkele daarvan zijn inderdaad ontwikkeld. De Ver. Staten beschikken over een dergelijk veld 
dat op dit moment inderdaad in staat is om een gebied van rond 15 vierkante km. volledig af 
te dekken en te beschermen en daarbij zowel radioactiviteit als zwaardere projectielen zodanig 
af te remmen dat ze niet schadelijk zijn. In Rusland bestaat een iets afwijkende versie, maar 
daar wordt even eens gewerkt aan een dergelijk veld. Men heeft echter niet gedacht aan 
energieoverdracht via dit veld, iets wat door ons indertijd wel is voorspeld. Er is verder op dit 
ogenblik nog geen persoon die zich realiseert dat middels het genereren van een dergelijk veld 
radioactieve isotopen een stabiliteit kunnen krijgen en een aardverandering kunnen ondergaan 
waar door een evenwichtig invangen van vrije elektronen elke verdere uitstraling onderdrukt. 
Dat is de stand van zaken tot op heden. Onderzoekingen op dit terrein komen wel op gang, 
naar er zijn teveel zakelijke belangen mee gemoeid om aan te nemen dat binnen korte tijd 
deze procedure zelfs maar als proef officieel en openbaar zal worden gebruikt. 
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 Denken geeft een meetbare uitstraling. Kan omgekeerd door een meetbare straling ook het 
denken van mensen worden bepaald? 

Dit zou mogelijk zijn op het ogenblik dat een straling een gelijksoortige frequentie heeft als de 
eigen signalen waardoor de wisselwerking tussen de hersencellen wordt beïnvloed. In 
dergelijke gevallen zou, afhankelijk van de intensiteit en de afstemming, zeer waarschijnlijk 
een aantal hallucinaties tot stand komen. 

 Is een morele ontwikkeling noodzakelijk voor het komen tot een besef van deze oerkracht 
en het gebruik ervan? 

Indien u voor mij wilt definiëren wat 'moreel besef' volgens u inhoudt, kan ik u antwoorden. U 
moeten begrijpen, dat mores zeden zijn. Zeden zijn gebruiken. Zedelijk besef is dus niets 
anders dan het besef van bepaalde gebruiken en het zich daarnaar richten. In deze zin echter 
is het zedelijk besef niet noodzakelijk voor het ervaren van deze kracht, het beseffen en zelfs 
het hanteren ervan. 

 Kunt u iets zeggen over een vorm van ethisch besef? 
Wat is ethisch besef? Ethisch besef is niets anders dan een verantwoordelijkheidsbesef dat 
gebouwd is op de zeden van de maatschappij waarin men woont en de droombeelden die ze 
pleegt te koesteren. Het antwoord zou hetzelfde zijn. 

 Hoe overtuig je jezelf voor 100% van deze tweede werkelijkheid? 
Ik geloof dat je jezelf daarvan niet kunt overtuigen, want in elk overtuigingsproces voer je een 
dialoog met jezelf. Aangezien de dialoog aan beide kanten even sterk is, zal er van een 
werkelijke overtuiging geen sprake zijn. Ik geloof dat de beste manier om tot die overtuiging 
te komen het experiment is waarbij men echter geen nadruk geeft aan de bereiking of aan het 
experiment zelf, maar het gaat beschouwen als een deel van een gewoonte, een deel van de 
daagse werkelijkheid. Als je iets als alledaags en normaal gaat ervaren, dan geloof je er 
namelijk in tot op het ogenblik dat dit het geval is, zul je misschien bewaren ergens in te 
geloven, maar je zult niet in staat zijn om het praktisch waar te maken. Hiervan getuigen vele 
grote godsdiensten op aarde! 

 Hoe kunnen we onze overtuiging zo eenzijdig zeker maken dat ook voor ons alle stoffelijke 
onmogelijkheden mogelijk worden, ook als wij ze nog nooit hebben gekend of gezien. Kunt 
u het ons niet demonstreren? 

Het is niet mijn taak om hier experimenten te leiden, zeker niet omdat dergelijke 
experimenten slechts onder bijzondere condities gunstige controleerbare resultaten opleveren. 
Het antwoord dat ik op deze vraag kan geven is wederom hetzelfde als in de vorige: 
Veronderstel dat iets waar kan zijn en handel daar naar. Blijf daarnaar handelen. U zult 
ontdekken, dat u steeds minder twijfelt aan de betekenis van uw handeling en daardoor een 
steeds grotere overtuiging gewint waardoor het hanteren van energieën binnen het kader van 
uw voorstelling van mens-zijn op den duur mogelijk wordt. 

 Als je zo'n overtuiging hebt die in dit geval strijdig is met de overtuiging van de 
meerderheid van de andere mensen dat je dan een conflict krijgt met de omgeving en 
daardoor die overtuiging niet kunt handhaven? 

Een overtuiging moet men leven en niet uitdragen. Op het ogenblik dat u een overtuiging 
uitdraagt, bent u in feite een uitdrager geworden van gedachten die in zich meer op winst 
belust is dan op de handhaving van de overtuiging zelf. U kunt dit zien wanneer mensen, 
naarmate ze intenser om iets zeggen en denken te geloven, zullen ze meer in strijd daarmee 
handelen om anderen te dwingen hun gelijk te erkennen. Andere mensen wijzen je dan op je 
uitzonderlijk gedrag. Dan zegt u: "Ik vind uw gedrag even uitzonderlijk.” Met andere woorden, 
de uitzonderlijkheid van een gedrag komt voort uit uw onvermogen te beseffen dat uw gedrag 
en daarmee het geheel van uw wezen voor anderen een betekenis kan hebben of verkrijgen 
die verschilt van uw eigen opvatting omtrent uzelf. Als u dit laatste echter beseft, zult u zich 
niet direct aangevallen voelen door anderen die u kritiseren. U zult daarnaast uw overtuiging 
kunnen handhaven. En ten laatste: u zult door die overtuiging op den duur datgene manifest 
maken wat voor de anderen hun oordeel toch enigszins kan beïnvloeden.  

 Wat kunt u over Tesla zeggen. Deed hij onderzoek naar de levende leegte? Was men in zijn 
tijd nog niet toe aan zijn ontdekkingen? 

Tesla is een heel bijzonder geval. Wij zouden kunnen zeggen: Tesla heeft bepaalde principes 
van de vrije energie gevonden. Hij dacht niet aan de levende leegte, zoals wij die deze avond 
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hebben besproken, maar hij was toch ergens mysticus genoeg om deze krachten te gebruiken. 
Hij heeft dan ook verschillende machines en apparaten geconstrueerd die echter alleen kunnen 
werken, indien de bediener als een factor binnen het gehele werkingsproces optreedt. Dit 
laatste heeft de overblijfselen van zijn kennis en streven voor velen tot raadselen en voor de 
meesten tot een belachelijk iets gemaakt. 

 In hoeverre is zijn methode vandaag de dag weer belangrijk? 
Op het ogenblik dat de mens gaat begrijpen dat hijzelf altijd een factor vormt in elk proces dat 
hij denkt te besturen of waaraan hij deel neemt, zal hij door zijn eigen straling het proces 
zodanig kunnen beïnvloeden dat veel mogelijk wordt wat voor anderen onmogelijk is. Een zeer 
simpel voorbeeld: Sommigen beschouwen hun auto als een raadsel of een tegenstander. Deze 
mensen hebben altijd pech en zullen altijd een deskundige nodig hebben om er iets aan te 
doen. Er zijn ook mensen, die eraan geloven als een verlengstuk van zichzelf en deze 
overtuiging blijven handhaven op het ogenblik dat er een defect optreedt. Dat zij in de 
mensen, die een auto die niemand aan de praat kan krijgen een schop geven waarna het ding 
onmiddellijk start. 

 Kunt u iets zeggen over hoe men tijd/ruimte in de slaap verlaat en het atoom als het ware 
in een andere dimensie overgaat? Wat is de functie van de hersenen op zo'n moment? 

Daar is geen zinnig antwoord op te geven, omdat het gestelde niet juist is. Wanneer je 
uittreedt, projecteer je een deel van je waarnemings- en begripsvermogen in een ruimte- en 
tijdvorm die door jezelf wordt bepaald en niet meer aan een vaste norm is gebonden. Al 
datgene wat je ervaart, wordt teruggezonden als een signaal aan de hersens en kan daarin als 
een soort herinnering blijven bestaan, maar slechts op grond van analogieën gevonden in die 
hersenen en samengevoegd tot een beeld dat een niet volledige, maar voor de persoon 
meestal aanvaardbare verklaring geeft van de waarneming die tijdens de uittreding werd 
gedaan. 

 Is er in je innerlijk ook een levende leegte? Hoe kom je er? 
Ja, neemt u mij niet kwalijk, hoe kom je er? Ik zou zeggen, als u mij de hatelijkheid een 
ogenblik wilt vergeven, dat iemand die een dergelijke vraag stelt in feite een niet geheel ledige 
leegte in zich schijnt te bergen. Want wij hebben gezegd: De levende leegte is in feite alles. 
Het is een oerkracht. Die is dus in het geheel van uw wezen. U behoeft haar niet te vinden, 
want u bent er deel van.  En als u dit deel-zijn beseft,  kan er voor uw begrip een kristallisatie 
plaatsvinden. Maar deze bepaalt dan niet de plaats van de levende leegte in uw wezen, maar 
slechts het beeld dat u zich maakt van datgene waarvan u volledig deel bent. Neemt u mij niet 
kwalijk. Ik voel mij licht gekwetst omdat ik dacht dat ik duidelijk was geweest. Indien de 
onduidelijkheid aanleiding is geweest voor deze vraag, vergeeft u mij dan deze uitlating en 
verwijt u mij even hatelijk op uw manier mijn onbegrip. 

 Zen-meesters die de verlichting hebben bereikt, duiden in meditaties ook op 'niets'. 
Bedoelen zij dat ze dan éénzijn met de oerkracht. Is dit een actief of een passief gebeuren? 
Wat doen zij hiermee? 

Een Zenmeester begrijpt dat het schijnbaar zinloze even zinvol is als het schijnbaar zinnige en 
dat de aanvulling van het zinvolle en het zinloze resulteert in de totale ervaring die geen 
beschrijving meer van node heeft, maar gelijktijdig bepalend is voor de eigen functie binnen 
het geheel. Als zodanig zou ik zeggen: Het is in wezen wel een actieve beleving, maar een 
beleving die niet meer in hersendenken als actie kan worden vertaald. 

 Als het 'niets' de basis is van goddelijke Kracht, is het dan niet zonde om hier iets van te 
maken? Mijns inziens wordt het dan altijd minder. Hoe kun je weten of je iets goeds 
creëert? 

Wat het laatste betreft, dat weet u nooit, dat denkt u alleen maar. Je kunt zeggen: Ik ga deze 
arme helpen dat hij wat langer leeft. Maar die kan later wel een massamoordenaar worden. 
Heeft u dan nu goed of kwaad gedaan? Goed en kwaad worden bepaald vanuit uw wezen en is 
dus een uitdrukking van datgene waarmee u zich innerlijk harmonisch voelt, terwijl al het 
kwade datgene is waarmee u zich innerlijk niet harmonisch gevoelt. Van het 'niets' kunnen wij 
niets maken, dat is duidelijk. Maar de mens kan het 'niets' niet aanvaarden. De mens wil alles 
regelen, in vormen gieten en vastleggen. En ze wordt de kracht, die in staat is om hemel en 
aarde te scheppen tenslotte voor velen een oude man met een baard die achter de wolken op 
een troon zit om te oordelen, iets wat onzinnig is, omdat het oordeel in ons is ingeschapen. Wij 
zijn namelijk door ons wezen gelijktijdig ook de wet waaraan wij moeten beantwoorden. 
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Slechts als wij aan die wet beantwoorden, zullen wij ons wezen als harmonisch ervaren en dus 
ook later harmonisch zijn. Op het ogenblik dat wij voortdurend strijdig zijn met onszelf, zullen 
wil op grond daarvan ook disharmonisch zijn na de overgang. Ons bewustzijn zal ons dan 
projecteren in een voor ons disharmonische wereld. De voorstelling die wij ons maken van het 
'niets' is in feite een aantasting van het wezen ervan. Of om het nog simpeler te zeggen: Op 
het ogenblik, dat je een deel van de waarheid als totale waarheid verkondigt, lieg je. 

 Het geheel is meer dan de afzonderlijke delen. Hoe moet dit geïnterpreteerd worden: mens 
ten opzichte van het universum. 

Dit is ook weer een menselijke opvatting in zekere zin. Wij zouden het misschien zo kunnen 
uitdrukken: Als vele beperkte vormen van besef en vermogen samenwerken, dan heeft ieder 
de mogelijkheid uit alles te putten. Dientengevolge zal een ieder onder veel meer condities en 
omstandigheden juist kunnen ageren dan anders het geval zou zijn. Dit is een vergelijking en 
niet een antwoord zonder meer. Als wij zeggen dat het geheel altijd meer is dan de delen 
ervan, dan kan dit alleen zijn op grond van het resultaat dat het geheel bereikt. Eenvoudig 
gezegd: Een machine bestaat uit vele onderdelen. Elk onderdeel afzonderlijk heeft zijn waarde, 
zijn betekenis, zijn vorm, maar eerst als ze op de juiste wijze zijn samengevoegd, ontstaat er 
een werkende machine die een product kan voortbrengen. In deze zin is de mens deel van een 
totaal bewustzijnsproces waarin hij zijn beleven en ervaren, zijn emotie voortdurend bijdraagt 
aan het geheel en daardoor het juist functioneren van het geheel een grotere werkelijkheid 
geeft dan zonder dit het geval zou zijn. Ofschoon - houdt, u mij ten goede - ik het gevoel heb 
dat vele mensen toch wel onderling verwisselbare delen zijn die op vele plaatsen hun 
betekenis kunnen hebben en in sommige gevallen alleen een zekering betekenen, opdat 
andere delen juist kunnen functioneren. 

AFSLUITING 

Wij hebben gesproken over de levende leegte. Daarmee hebben wij allerlei problemen 
aangeroerd. Zelfs problemen als God’s schepping. Daarnaast menselijke ontplooiing en 
ontwikkeling, de mogelijkheid die bepaalde - nu paranormaal genoemde - kwaliteiten of 
eigenschappen te bezitten of te gebruiken. U moet wel begrijpen, dat mijn inleiding een beeld 
vormt. Ik heb daarbij nadrukkelijk gezegd: Het is een mystiek beeld. Het heeft niet een 
betekenis, als u het alleen redelijk ontleedt. U moet daarentegen proberen het beeld redelijk 
enigszins te begrijpen en innerlijk te doorvoelen. Op het ogenblik dat u iets gevoelsmatig 
aanvaardt, zal de kennis die u bezit u de mogelijkheid geven om het goed te uiten. Maar als u 
alles aan kennis bezit en daarbij niet het aanvoelensvermogen, dan zult u nooit in staat zijn 
werkelijk verder te komen. Daarom is het erg belangrijk dat u bij de beschouwing van dit 
onderwerp, ongeacht het mystieke karakter van grote delen ervan, probeert na te gaan wat 
voor u betekenis heeft, wat voor u emotioneel een reactie wekt en welke deze reactie is. Op 
deze wijze kunt u van hetgeen er aan richtlijnen in het geheel verborgen was op een goede en 
voor u nuttige wijze gebruikmaken. Nog een waarschuwing. Denk niet, dat u deze dingen voor 
uzelf kunt gebruiken. U kunt ze alleen gebruiken binnen het kader van de totaliteit waartoe u 
behoort. Dat wil zeggen, dat al wat u voor uzelf bereikt mede voor het geheel wordt bereikt of 
betekenis krijgt voor het geheel. Wij zijn delen van een kracht, opgebouwd uit die ene kracht. 
Alle schijnbare verschillen die wij ervaren zijn in wezen slechts verschillende omschrijvingen 
van een en hetzelfde. Dit erkennende zou u het volgende kunnen zeggen: 

Gij zijt ook in mij, mijn God en ik ben deel van U. Ik heb geen eigen lot. Het eeuwig durend Nu 
omschrijft dat wat ik ben. Doch wat ik nu ervaar is 't enige dat ik erken van dat wat ik nu nog 
niet ben en van u niet ervaar. 

Dan zult u op deze wijze kunnen uitdrukken dat onze beperkingen het ons vaak onmogelijk 
maken en onze volledigheid te beleven. Daar dit niet alleen voor u geldt, maar ook voor zeer 
velen van ons in de verschillende sferen, behoeft u zich daarvoor niet te schamen. Wij moeten 
beseffen dat we verder moeten tot wij bewust in dit geheel opgaan en ons van het geheel 
bewust zijn zonder onszelf op de voorgrond te stellen als deel daarvan. 

Ik dank u allen voor de mij verleende aandacht, voor uw vragen en hoop, dat ik ze voor u 
goed en begrijpelijk heb beantwoord. Goedenavond. 
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