
K ü R S ü S A N T W E R P E N. 

23 november 1961„ 

Goeden ayond vrienden, 

Ik zou allereerst de indeling van deze avond met U willen doornemen, 
T * JT . ., ü krijgt eerst de gelegenheid om de vragen, die b belangrijk acht voor te leggen» Daarna zal ik zo vrij ziin enkele vragen aan U te stellen. Ten laatste hoop ik U enige inlich-ten te kunnen geven, in hetgeen ons inziens in de kokende tiid wenselijk is0 J 

M.S.ffet kontakt dat we trachten te leggen is bijna niet mo-
gelijk in de weinige tijd die we kunnen gebruiken om te ex-

perimenteren, daarom zou het misschien wenselijk zijn om de moseliik 
heid te vinden om individueel te oefenen, t.t.z. alleen'verder 
traenten te geraken, en dan verder met de groep met Kruis en Bord 
te werken. Daarom wil ik vragen is het mogelijk met Bord en pendel 
te werken, Om alzo individueel te ontwikkelen? 
Antw: Die mogelijkheid bestaat ook inderdaad» ü moet een ding " 

+ TT + De pogingen der expirimenten waarmee Ü begint 
moet iJ niet te snel terzijde leggen wanneer ze niet sissen, dat 
is logisch. Want ü moet eerst zien of er een latente mögeliikheid 
liik&in'een i f t ^ ü S i e t. 3 i e n 1 of 2 proeven, f e S S n-li jJs: in een 10 tal proefnemingen. Wanneer het U bij jkt dat succes langs de ene weg minder waarschijnlijk is. staat het U volfcoien 
vrij ©m een andere weg te nemen. Er is van ons uit daarvoor zeen 
bindend voorschrift gegeven. Wat wel belangrijk is; er moet een 
zekere harmonie bestaan in de kleine groepen die gevormd ziin. Wan-
neer wij in deze kleine groepen wederom kleinere groepen gaan afzon-
deren dan komen wij tot een versplintering, waarbij op denderde 
harmonische verhoudingen, misschien, enigzins kunnen wordSnafge-
tast, Daarom dienen ook de experimenten die men, zoals doo- ü ge-
noemd bij gebrek aan gelegenheid of tijd, niet met de gehele groen 
volbrengt besproken, uiteengezet en doorgenomen te worden? in het 
groep;e dat zich. gevormd heeft, e* dienen deze experimenten ook 
l l h t ? Je vinden^ in overeenstemming met de" anderen, onge-
rSl J al dan met m de gelegenheid sijn daaraan deel te nemen. 
Ik mag hier misschien nog een en ander aan toevoegen. 

, . . _ t ^ D s gedachte ©m in kleine groepen te werken, daarbij een kontaktmogelijkheid te zoeken en al wat dies meer zii} gaat uit van komende ontwikkelingen van omstandigheden die wil dus op aarde verwachten binnen enkele jaren, 3 

, , , Wanneer zich deze kleine groepen nu vormen, bestaat er een redelijke mogelijkheid dat zij tot feitelijke'har-
Een feitelijke harmonie wil zeggen een ab-

solute samenwerking, die elk terrein van geestelijk streven en 
xeven omvat. Zodat zowel lichamelijke handreiking en hulo, alsook 



geestelijke, behoort tot de taak van de leden van zoBn kleine sroeu 
tlktaT' DS0r d 6 Z e Wi^ze v a n ^^enwerking onLtaat opêdenP duur een sterke en harmonische eenheid die voor de geest gemak-

^ D e W i j Z e W a a r 0 p d i e gewtelifke wafrde tot uitdrukking komt in de groep is niet aan een bepaalde vorm gebon-
ïïï is &daar ge en6 sprake) ̂  d U i d e U 3 k <van *wijffl 
te stellen, en wif L ï z e S f z S ^ b ^ e ^ e ^ o r s c L Ï J L ^ 
ven, tenzij wij menen dat dit met instemming van eeniede?gaat 
Dat wil dus zeggen dat U volkomen vri.j bent, zowel in Uw aalslul» 
aïsfok^nle SiS* 8' d° **** w a a ™ P ^oepje zelf werèzaa^is, aisooic m de wijze waarop geëxperimenteerd wordt» 
^tH- * + * Wanneer U echter een bepaalde verplichting op ü 

m U t l U,W?nnfeï ? t o t e e n ^paalde groep toetreedt), dön lijkt het mij redelijk dat U in de groep zo duideliik nô eliiTr bepaalt wat Uw eerste doelen zijn. auiaeiij* mo0elijk 
In de 2e. plaats wat de methoden zijn die ü daarvoor onderling denk+ 
te gebruiken, dat U aan de hand van gelegenheid en mogeliikheid 
zowel op geestelijk als stoffelijk tïrrein tot een tafkverdelini 
komt voor de aktiviteiten van die groep. Binnen een derglïiS kfder 
is dus het door U gestelde wel degelijk aanvaardbaar. ° 
. ,, Wij hebben reeds eerder gesteld: verwacht niet on-middellijk resultaten» Het feit dat wij rlkenen iet 2 iareV voort? 

e^wel^o^wi ic7Pn J"? S°f 'aet e e n geforceerde ontwikkeling? mieï u er wel op wijzen dat hetgeen wij trachten te bereiken met ü ver boven het normaal mogelijke uitgaat» Dit vraagt van onzlziidlin-
w S n f S o ? e ü w I t l L ^ T ^ ' D i e alleen beloond beltffvt J l t ' Ü W W13Z'e waar°P S® elkander a.h.w. leert beseffen, met elkander vergroeid tot een echte harmonisch eenheid Wanneer deze groepen inderdaad een vastere vorm hebben gek?e£en 
ü^ent met veel enthousiasme begonnen) maar alles v^kferïlog1 

Z! ê ê e n ) i n e e n 2 e e r experimenteel stadium, dan menen wij dat uit de groepen gezamenlijk een magische ring of tempelrinï 
ïens W a a r i n 2I e r ê T O t e geestelijke krachten en vermo-
de n g e manifesteer d ? n S U W 0 P d e a ^ ^ e n °°k a a ^ — 

bewust bent van a f l a f ï ï ^ ^ a ^ r M £ 2 L i » 
onmogelijk ü precies te vertellen hoe al deze dingeS in elkaafzit 
ten. Dit vergt een studie van vele jaren. Wat wij doen iluaanwit 
zingen geven die zo zijn gesteld, dat degeen die een zeker ïnSer^ 
lijke rijpheid bezit deze volledig begrijpt, zonder dat zii vSS? 
zen61?? hPh fT^CiltS Jen d? l e/ e i n h 0 u^ begrijpen aan waarde veSie-ï 5ebr? ̂ ermede geloof ik, de toestand voldoende duideliik 

^ ï & o Ï Ï . ^ l f S S S r e e g L ^ e r r ? a n ê e Ö U i d ' 
AnUn U kunt voorlopig de aangeduide persoon aanvaarden» 



3 o 
YJio_: De onderlinge samenwerking tussen de kleine groepen hoe is die op te vatten? 

z a l ü <*it zo dadelijk nader definieren, omdat het noodzake-
lijk is, gezien de lange tijd voor wij weer kontakt op kunnen 

nemen in deze kring, dus een zeker werkschema wel gegeven mag worden, 
een zeker inzicht» De samenwerking kunt U (kort geschetst) zo zien, 
dat men elkander van belangri jke ontdekkingen en mogelijkheden op de 
hoogte "brengto Dat men in het geheel van de scholing elkander bijstaat 
ev» door middel van gaven of mogelijkheden die men verkregen heeft, 
Dat men indien dit wenselijk is desnoods ook met meerdere groepen 
samenwerkt, voor experimenten die een groter aantal personen bv,verst. 
Dit zijn enkele punten, op de rest kon ik zo dadelijk terug, 
M ï l wi3 menen tot een zeker resultaat te zijn gekomen» Maar in hoeverre is dit waar? 

H o e ^oet ik het U uitdrukken, In delen fo bv» 65f°, Of in waar-
dering voor resultaten 4/5, Of als U het wilt vragen als 

basis als begin, een zeer redelijke, die echter mijn inziens, pas 
volledig gebruikt kan worden, wanneer de innerlijke harmonie van de 
groep nog aanmerkelijk verstevigt is» 
LJhJ BiÓ het aanzitten van Kruis en Bord» als men zich verheelt iets 

te horen, of als men denkt iets te horen, moet men di-̂ r aandacht 
aan schenken, of van zich afzetten om niet afgeleid te worden? 
Arrtw£ Degeen die schrijft kan alleen dit doen: het opgevangene weer-

geven, dus uitspreken, en daarna verzoeken om via het Kruis een 
kommentaar te geven» De aantekening wordt hervat na dat uitgesproken~ 
is, maar laat dit beter door een van de andere aanzittende volgen 
door het verzoek hierop te komaientarieren» Zo is een wisselwerking 
te verkrijgen waardoor hetgeen U meent te horen op den duur gedefi-
nieerd wordt, als al dan niet in verband staande met inwerkingen, 
zodat IJ op den duur een soort kruiskorrespcndentie kunt krijgen en 
misschien al snel ook Kruis en Bord achter kunt laten. Dat is maar 
een beperkte methode en in vele gevallen kan men wanneer dit goed 
gaat op den duur overgaan op een inspiratieve methode waarbij zeer 
grote delen worden opgevangen en eenvoudig in woorden gezegd, terwijl 
het Kruis alleen de juistheid of onjuistheid bevestigd, en verder 
evo korr kties ©f aanvullingen geeft die niet kunnen worden opgevangen 
V»E_»_: Dit slaat waarschijnlijk op inspiratie? 
Antw; Ja omschrijft U het zo, 51 Is een gevoeligheid in ieder geval, 

°P de zitting van dinsdag hebt U een mededeling gedaan: nl. 
"gebruik makende van de heersende stromingen is voor ü het 

meest belangrijke in deze dagen omdat ze het ü mogelijk maken op 
elk terrein dat voor U belangrijk is sneller vooruit te komen en 
groter resultaten te krijgen,," Kunt ü ons hiervan een konkreet vb, 
geven, en van die stromingen en van die middelen om vooruit te komen? 
Antw: In de lezing die U gegeven is, zijn de stromingen van Aguarius 

voldoende duidelijk weergegeven, Zij ga'̂ n dus in een richting 
waarbij ook het niet konventionele vaak nuttig is en vaak nuttiger 



is dan alle konventie. Inspiratief en sensitief kan men van Aquarius 
zeer veel verwachten, maar alleen wanneer men de eerste impulsen ook 
vastlegt, en dus niet deze later gaat overwegen» 
Voorboln uw groep bent U bijeen» Er komt in een van de aanzittende 
het gevoel op "wij moeten nog een uur wachten"» Dit wordt vastgelegd» 
Maar inplaats dit uit te spreken, en geheel aan de anderen voor te 
leggen, overdenkt de persoon in kwestie: "ik heb nog een noodzaak een 
vervoermiddel te vinden naar huis, met een uur later zou dat moeilijk 
worden»" Daardoor gaat men voort alsof deze inspiratie niet ontvangen 
is» Op het ogenblik dat inderdaad de grootste mogelijkheid tot akti-
viteit en werking ontstaat, onderbreekt men de zitting, het gevolg 
is dat het resultaat ver blijft beneden het mogelijke» Het is dus 
juist om zo iets uit te spreken, en van een dergelijke inspiratie 
en dergelijk gevoel onmiddellijk gebruik te maken, 
Ben ander voorb» U wordt gekonfronteerd met moeilijkheden, onverschil-
lig op welk terrein, bv. zakelijk» Er zijn 4 of 5 wegen mogelijk, 
die konventioneel zijn, elk van hen heeft echter krachtens het door 
U geestelijk aanvaardde en geleerde enige bezwaren, daarnaast bestaat 
een niet konventioneele weg, waartegen mogelijkerwijze verzet of 
weerstand van anderen zou kunnen rijzen? die echter wel volledig be-
antwoord aan hetgeen U dus als juist ervaart» Dan is Aquarius een 
Kracht die juist deze onkonventionel weg, ongeacht de beswaren die 
daaraan schijnen te kleven de meest juiste en wenselijke maakt, en 
alle akties en bestrevingen op dit terrein aanmerkelijk bevordert, 
terwijl U op de konventionele weg waarschijnlijk veel tegenslagen en 
hinderpalen krijgt» 
G.S.: Bewust uittreden, is dat gevaarlijk? 
Antw: Bewust uittreden is niet gevaarlijk, wanneer IJ zich realiseert 
~~ dat alleen de uiting "ik slaap, dit is niet waar" voldoende is 
om U in Uw lichaam terug te doen keren» Wanneer ik tijdens uittreding 
omstandigheden ontmoet die U meent niet meester te zijn, of die in 
U ook maar het geringste gevoel van angst wakker roepen, dient U zich 
te realiseren dat uw lichaam zich in een rusttoestand bevindt. Het 
denken aan het lichaam brengt met zich mede dat U terugkeert tot het 
lichaam. Dan is bewust uittreden absoluut niet gevaarlijk, en kan 
het geen verdere konsekwenties met zich brengen, indien men voor 
de uittreding zijn gedachten op lichte en goede krachten heeft gericht 
Dan kom ik met enkele vragen aan Us 
In de le. plaats: In hoeverre meent U in Uw groepen resultaat bereikt te hebben? Wat meent U zelve tot op heden daarin 

ontdekt te hebben of ervaren? Degeen die de leiding 
hebben in de groepen zou ik willen verzoeken zich 
uit te spreken? 

M.S» Mijn ervaring in onze groep is; dat we nog ver staan van enig 
resultaat. En dat we erg zullen moeten oefenen om resultaat te ver-
krijgen» 
Jay.d.B»Voor onze groep is het juist hetzelfde broeder, we hebben een beetje te weinig de gelegenheid gehad, maar we hopen toch in 't kort 



Is. flink van wal te kunnen steken» Voor 5t ogenblik zijn we wel wat ver-
hinderd geweest door omstandigheden, maar we verlangen wel om inten-
ser te werken» Dat is naar onze mening de oorzaak dat we achteruit 
staan, 
J»v.d»V„ Wij hebben onze resultaten voorgelegd aan de leider, en er 
zit wel resultaat in zegt hij, maar 100?£ zal het toch ook nog niet zijn, 
0 *_§>•> Als ik mag toevoegen; het laatste is een verassing omdat de 
kruisbeweging zo vlot ging, en dat misschien bij anderen voorlopig 
niet zo vlug het geval is wordt daar een twijfel aangelegd, omdat 
het te vlug gaat» Dit is de aanvulling in de bescheidenheid van de 
opwerping van onze vriend» 
Vraag; M»S0 Bij het laatste experiment dat we deden kreeg ik het impuls, wacht tot 9u»» We zijn dan toch maar begonnen, en om 
9u» hebben we alles moeten afbreken omdat er een persoon die niet 
verwacht was, dan toch kwam» Zodus mag ik voortgaan op deselfde 
impulsen? 
Antw; ü verklaart zelf door ïïw verklaring dat Uw impuls juist was, 

rekening houden hiermede wil dus zeggen, een bepaalde begaafd-
heid ontwikkelen die zeer nuttig kan zijn, nietwaar» Het gagt er niet 
om dat ü bepaalde gaven ontwikkelt, begrijpt dat goed» Het gaat erom 
dat IJ uw eigen gevoeligheid voor inwerking vanuit de geest, kontakten 
op elk terrein vergroot» Dat U leert deze praktisch te gebruiken» Het 
islogisch dat IJ elke begaving, elke waarschuwing, elke iarouls die 
dus klaarblijkelijk juist is of waarvan wij maar aan kunnen nemen 
dat zij ten dele juist is geweest, zeer ernstig moeten nemen» Anders 
komen wij nooit tot een vergroting van de bestaande mogelijkheden, 
2ïu volgt mijnerzijds nog een vraag: vraag die IJ nu niet onmiddellijk 
kunt beantwoorden, en waarvan ik een beantwoording per groep ver-
wacht, in deze groep zelve m.a.w» dit is iets wat U voor Uzelf moet 
definieren» 

In hoeverre acht U deze bereikingen ondergeschikt 
aan Uw werkelijk leven, in hoeverre kunt U uw 
werkelijk leven aanpassen â .n deze bereikingen, 
deze bestrevingen? 
Verder zou ik in de groepen gaarne, een zo eerlijk 
mogelijk, door bespreking van de leden onderling., 
dus in kleine groepen, gedefinieerd zien: 
De meest juiste vorm van harmonische samenwerking, 
de naar inzien van de leden meest juiste weg om zo 
snel mogelijk tot grote resultaten te komen, en 
ten Je» de wijze waarop men binnen de groep meent 
zich een doel te moeten stellen dat voor allen 
gelijkelijk aanvaardbaar is» 
Welk Ie» doel kiest men in overeenstemming met de 
andere leden van zijn groep voor zich zelf. 

Dat zijn weliswaar 3 punten, maar de beantwoording 
daarvan kan belangrijk zijn, want een beantwoording van deze 3 
vragen maakt het ü mogelijk te zien in hoeverre en ou welke wijze de 



6. 
juiste samenwerking in uw kleine groep bereikt wordt. Absolute eer-
lijkheid bij beantwoording van deze vragen, is natuurlijk noodzake-
lijk. Het zou daarom goed zijn dat men in deze groepen t.o.v, derge-
lijke besprekingen een soort gelofte van geheimhouding tegenover 
elkander aflegt, en gezamenlijk de uiteindelijke verklaring opstelt, 
die dan wederom toegankelijk is ook voor de andere groepen, binnen 
deze scholing, tenminste deze aanlopende scholing,, 
Dan heb ik een laatste vraag, en dat is een vraag die moet ieder 
voor zich beantwoorden? 

Wilt ü werkelijk, ongeacht wat het ü kost, over 
enkele jaren de hulp en de steun worden geeste-
lijk en in vele opzichten stoffelijk van allen 
zonder uitsondering die behoefte hebben aan deze 
steun. Indien ü een voorbehoud maakt hierbij, is 
het goed voor Uzelf te definieren welk voorbehoud» 
Indien Uw voorbehoud zover gaat dat U slechts een 
beperkt deel van Uw leven en wezen hiervoor be-
schikbaar wilt stellen bv. slechts 1/ 5 tot 1/6 
van Uw tijd en middelen en mogelijkheden is het 
beter dat U zich na deze beantwoording en goede 
overweging daarvan terugtrekt. U moogt dan wel de 
scholingen verder volgen, maar het is beter wanneer 
U zich dan uit de experimentele kringen terugtrekt. 

Ik hoop dat U mij dit laatste niet kwalijk neemt. 
Zijn deze punten duidelijk. Heeft U daarop neg kommentaar. 
Vraag:0„S. Wanneer en hoe dient deze beantwoording te geschieden? 
Antw; De persoonlijke beantwoording geschiedt door eenieder alleen ' voor zichzelf. Het resultaat daarvan kan worden meegedeeld 
alleen aan de kleine groep en desnoods onder zegel van geheimhouding, 
De algehele leiding heeft daaraede dus niets van doen, wél de kleine 
groepen waarin een perfekte harmonie nu eenmaal noodzakelijk is, en 
dus ook geen voorbehoud bij éen of meer &er leden in een meer dan 
menselijk redelijke zin laat ons zeggen een derde van eigen leven en 
tijd en eigen mogelijkheden dus optreed. Duidelijk. 
YraagsJ.v,d.B. Het is voor ons moeilijk os. te zien wat U juist be-

doelt, net zich volledig in te zetten. Wij billen ons natuurlijk 
wel volledig inzetten, maar wij hebben toch ons werk, om dit juist 
in te delen 
Antw; In de formulering vindt U 2 jaren tijd, dus na twee jaren. Wan-

neer U op dat ogenblik ander werk hebt, dan noet U zich afvra-
gen of U bereid zoudt zijn om dat werk dan geheel of gedeeltelijk 
prijs te geven. Alleen dan kunt U dat goed beantwoorden. Wanneer U 
over bezittingen beschikt over rechten enz. moet U zich afvragen, 
of U inderdaad bereid bent om, wanneer de toestanden optreden zoals 
wij met zekerheid menen te kunnen verwachten, bereid bent om deze 
prijs te geven, en zo ja in welke mate. Ik heb hier een benadering 
genoemd. Wie minder dan 1/6 wil geven, ach die is over het algemeen 
in staat om zeer veel terug te nemen nog zelfs van deze beloftej 



wanneer de nood aan de aan komt» Degeen die een derde voor zichzelf 
wil behouden, zal zich tenminste voor 30$ in kunnen zetten wanneer 
de nood aan de man komt» 

Er is dus ... psychologisch rekening gehouden met 
bepaalde faktoren, en ik zou U aanbaden om deze vragen goed te bestu-
deren» Er zijn bepaalde symentieke waarden in verborgen» De formu-
lering is dus niet zo ma r geschiedt» Het antwoord wat IJ daarop geeft, 
moet U geven vanuit Uw gevoel en vanuit uw verstand, desnoods 2 ant-
woorden, en wanneer U die antwoorden dan eenmaal gegeven hebt moet 
U ze overdenken en zien of er een middenweg tussen die beiden mogelijk 
is» Is deze aanwijzing voldoende verduidelijking? 
Zoals reeds gezegd, heb ik ook U deze avond nogal wat te zeggen: 

In de le» plaats. Het we k dat men gaat volbrengen 
is ingeleid, meer nog niet» Dat moet ü goed begrijpen. Dit is een 
opbouw die later tot een werkelijk werken moet leiden» Het is geen 
direkte inwijding, het is alleen een basis waarop inwijding mogelijk 
wordt» 

Wij menen dat wij, laat ons zeggen, met oud er-
nieuwe, afscheid van het oude jaar moeten beginnen met een scholing 
een scholing die vele geestelijke aspekten en magische aspekten zal 
moeten omvatten» We beschikken daarbij niet alleen over dit medium, 
dat hebben we ü reeds eerder te kennen gegeven» Wij dienen op het 
ogenblik allerhand maatregelen te treffen'die het ons mogelijk 
zullen maken het voorgestelde inderdaad geheel door te voeren, Wij 
zijn ten dele afhankelijk van de /•ens in de stof. 

Doordat U bent gekomen tot de keuze van kleinere 
groepen, of mogen misschien wel- zeggen een geestelijke cellenbouw, 
en daarin Uw eerste experimenten hebt gedaan, niet altijd met even 
grote getrouwheid misschien, niet altijd met even groot inzicht en 
evenwichtigheid, maar toch met veel goede wil en ijver, kunnen wij 
dus zeggen er is de mogelijkheid om te beginnen» Voor dit begin sul-
len wij degeen die soëven heeft ingeleid, naar wij honen bereid vin-
den om krachtens het£_een hem gegeven zal worden, kracht» inzicht, en 
bijstand, zowel als inspiratie bij deze scholing de direkte leiding 
te nemen» 

DoW.z. dat de bijeenkomsten van de gr oer» met me-
dium kunnen worden gezien, (dit medium dat ik op het ogenblik ge-
bruik dus) als een aanvulling en mogelijkerwijze een kontrole voor U. 
Wij kunnen echter niet zeggen dat de aktiviteit nu maar stil moet 
staan, omdat er geen weg aanwezig is TJ verder aanwijzingen te geven» 
Al hetgeen dus zal worden gezegd, gesteld en gevraagd dient TJ te 
beschouwen als komende van ons» Heeft U de behoefte om navraag te 
doen zult ü waar de mogelijkheid bestaat dit kunnen doen zowel via 
Kruis en Bord, het inspiratief ontvangen binnen kleine kringen als 
door direkte informatie aan ons. Ongeacht het,reen wordt gesteld, opge-
vangen ins» zal echter steeds de beslissing in een zitting met medium, 
en wel het medium dat wij op het ogenblik gebruiken of in^latere 
tijd misschien de daarvoor vervangende persoon, worden getroffen» 
Voor de goede orde 'wordt verwacht dat men zich bij deze beslissingen 
neerlegt ofwel zich uit de kring verwijdert* Het is niet omdat wil 
met verdraagzaam zijn, maar omdat in een geforceerd streven, zoaïs 
wij dit met deze groepen thans in de planning hebben opgenomen, nood-
zakelijk is o 



8. 

ü bent en blijft ten opzichte van alle dingen, 
geestelijk en stoffelijk Uw eigen Meester, 

Geen enkel voorschrift is bindend. 
Geen enkel definitief geloof wordt van ü gevraagd» 
Maar wanneer U deze weg wenst te volgen dan is 

het noodzakelijk dat U zich bindt aan deze dingen omdat U alle be-
denkingen tegen het aanvaarden van een bepaald gezag of bepaalde 
maatregelen terzijde set, en wanneer dit niet te overwinnen blijkt 
en zij bevestigd worden, of-wel uw kandidatuur terugneemt dan wel 
U daaraan onderwerpt. Mag ik aannemen dat het tot zover gestelde 
duidelijk is» 

Wanneer er behoefte is aan grote krachten, so 
kunnen wij die ongetwijfeld vaak geven, maar krachten kunt U alleen 
verkrijgen wanneer er tussen U en ons een voldoende zuivere harmo-
nie bestaat. Dit is niet afhankelijk van een bepaald ritueel, ofschoon 
sommige handelingen en rituelen meer geschikt zijn dan anderen, maar 
van uw eigen instelling en uw onderling perfekt harmonisch en één 
zijn» 

Het is duidelijk dat op den duur zich in elk van 
uw kringen één persoon sterker zal kunnen ontwikkelen dan de andere» 
Binnen die kringen alt aan deze persoon dan vanzelfsprekend de 
leiding toe. Deze persoon wordt geacht, gezag te hebben ten opzichte 
van de andere leden van die kring, met dien verstande, dat de aange-
wezen leider onmiddellijk korrigerend kan en mag intreden, en in-
grijpen waar dit noodzakelijk is. Degenen die zich voldoende ont-
wikkeld hebben en tot een voldoende juiste instelling gekomen zijn. 
zullen worden samengebr cht in een verdere kring, waarin gezien de 
dan ontwikkelde begaafdheden van de verschillende leden dus gemakke-
lijker grote fenomenen kunnen ontstaan en juister werkingen tot stand 
gebracht» Is het duidelijk? 
Zijn er vragen, protest of opmerkingen» Gezien het werk dat men 
gezamenlijk volbrengt wordt verder deze regel gesteld» 

Men is verplicht, tot een redelijk verlenen van 
elke stoffelijke bijstand die noodzakelijk is om 
het goed werken van het geheel der scholing zowel 
als der kleinere groepen te handhaven en te bevor-
deren. Dit geldt ook leden van andere groepen» Zo-
dat het voor kan komen dat, om de werkzaamheden van 
een ..roep mogelijk te maken, tijdelijk leden van 
een andere groep aktiviteiten of zorgen overnemen 
van de betrokkenen» 

Deze maatregel wordt genomen vanuit het begrip dat 
een geregelde aktiviteit noodzakelijk is, wil er sprake zijn van 
werkelijk gey/in, in de korte tijd die ons ter beschikking staat» 
krachten oodoet eSeMli § i S r u i k e l i 0 : 1 e e n P l a a t s w a a r d e 'Ii9ns §rote Kracnxen opaoex en zijn b-oa 0Ilt210ets Tempel te noemen. Wij willen dit 
gebruik niet volgen, uit angst dat men ons dan voor een Kerkelijke 
of pseudo-kerkelijke organisatie gaat houden. £aat ons daarom 
spreken over een geestelijk centrum» 



op te bouwen wa^i/ntt 1??! ± U b e d o e l i nê een geestelijk centrum 
band van insoiratje l w ^ ^ p v l ^ L vo-ioracnt, maar waarin aan de 
grote krachten ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aanwezigen, als op een eventueel door d^groloente'et^ïr, SnJ? mits goedkeuring van de leiding da rvoo* is L"! 1» 
lijk zeer grote krachten op te roepen ver^egen. Het is moge-

zo dadeli ilr Q >,Ik h o o p hiervan te doordringen, en zou gaarne dadelijk dit a.h.w. experimenteel net zekere beperkingen beSjzen. 
binnen het geestelii^ceSttu- Je s c h° o 1 w o r d t gevoerd en 
van de juiste s a ' l e n w e r k S v ^ V s e r i c n t °P *»t bevorderen 
wij een dergeliik^ ftïohtïf tf21 S n "6t P d e r e n» Het feit dat 
daardoor anders zJjË dan anderen o f J ? ? ? D e t e ^ d n i e t d a t ^ j 
Het is onze taak ieder te . f d a t W 1 J b o v e n a n d e r e a staan, 
andere bega f d h e d e ^ i ?oge£|k ?s? S e e s t e l i ^ e vermogens en 

dienen om het w e k k e n M f d Ï T i u f ^ f 0 1 ^ e t w i j f e l d kunnen 
juiste rituelen enz? Ie? maximmi L n ^ f ® ? 5 het vervullen van de-
ten zijn die harmonie vrede ^ verlenen daar waar krach-
lijken' De kernkracht'van eer d ^ M iwJïfÏÏ?-° P aafde verwerke-
niet anders ziin dar de Ö centrum kan 
ervaren en t o t ' S i t d r u ^ f ^ liefdekrachtf juist en volledig mogelijk is ÏÏVlfï d l e v o o r d e ^ Kracht. è --ô eiiju xS, geext een kontakt met Allerhoogste 

verschillende voorsïelUngen^aa*? I f i k ^ f ^ s e n s 

deze kosmische Liefdekrachtni^ ï J ^ J e r o p dat ik met 
Eenheid, kan onder o^tfndLSIp-n ^ S 1 d a t S e r u s t o p hartstocht, 
kan alleen gunstig ziinindientf^nL^ ilood-^elijk zijn, maar zij vindt en mef een'lbsolLt^kos is^L'iSsïe-Sf 6 ? l a a t s 

voor de mens zelf meestal niet"att®Pk+?ï?t£S° • g e v a l i s h e t 
tingen te voorkomen, mll da? we da?r S S ^ S * M 3 V a t ~ 
binnen een geestelijk centru-n o» ^eGen nebben, maar kunnen wij leker niets aSders lan e e n Ï Ï M Ï V 6 3 1 k ° r i s c h e k r a c h t 
liefde en goêowiTen§^T^Te§fovpr» ao S? n e l e "^^sheid omvattende tegenover de gJhe!e mlnsheff s o h ^ r V ^ ^ i «eetbaarheid 
gen. Dit moet ü duidelijk p . r y a n » t o t uiting bren-opmerkingen? a u i a e l 1 ^ zijn. Heeft iemand hieromtrent vragen of 
Vraagj. M.S. liet geestelijk centrum is dus een nl • rii, , 

geren. En dese lullen wei i n T ? p u n t e n w o r d e a «eerge-
die de leiding T a a dit oLtruï^'ov ej ïi ? 0 t 

waamenen. Degser, die ook -i. i ^ J ™ „ "J 3 »o<Wiopig zal Koeten 
erkend. D e bifeeSko^tef zSl^nt ? ^ M 5 u -'-j—v-ü ̂ xjn aan een bet) 



plaats, tenzij er een plaats is die net bijzondere geestelijke krach-
ten reeds geladen is en iaardoor in het bijsonder bruikbaar. Besef 
dit wel. Want een geestelijk centrum en wat dat betreft een werkelijke 
tempel evenzeer, wordt riet opgebouwd uit steen maar uit de gedach-
ten, instelling van mens en en de wijze waarop ze hun krachten tot 
een harmonisch geheel verenigen * Dat alleen is bepalend, Echter 
moet worden gesteld dat 3en geestelijk centrum alleen dan kan werken 
-wanneer een zeker bewustzijn omtrent een vaste taak, die logisch is 
in overeenstemming met de tijden, voortvloeit daaruit. In de tijd 
die komt zult U zelf steeds meer vanuit ü zelve moeten denken en 
handelen. U wordt niet rrser in de le. plaats gezegd, seker later 
niet, hoe ge moet handel3n, maar wordt U op de le» plaats advies ge-
geven om binnen uw eiger kader van denken en fcrndelen tot een zo 
goed mogelijk en zo juist mogelijk resultaat te komen. Dit is een 
verschil. Een geestelijk centrum dient te zijn de uiting van perfekte 
vrijheid, perfekte harmonie in perfekte vrijheid en perfekte Kosmische 
liefde in volledige vrijieid, en vrijwillig aanvaarde dienstbaarheid 
zo volledig mogelijk uitgedrukt, 

Ik hc op dat dit een voldoende definitie is. De 
noodzakelijke gegevens worden ook verder doorgegeven. 

Dan wil ik ïï verzoeken nu om deze zitting met mij 
te besluiten in een zeker experiment» Het experiment is niet meer en 
ook niet minder dan het oproepen, beter gezegd oowekken op een voor 
de gevoelige kenbare wij se van een reeks krachten in overeenstemming 
met Aquarius en voortkomend uit het witte Licht» 

Ik wil trachten U te schetsen wat wij daarin 
verwachten, althans wat laarin mogelijk is. ïï kunt wanneer U niet 
wenst deel te nemen U nog rustig terugtrekken na deze uiteenzetting» 
In de le. plaats. Tijdens dit oproepen en opwekken van krachten zal 

worden getracht door ins'iratieve vatbaarheid 
van diegenen die daarvoor geschikt zijn, te vergroten» 
In de 2e,plaats» Bestaanle begaafdheden en gevoeligheden te versterken0 
In de 5e. plaats» Eigen vitaliteit en vooral geestelijk vermogen en 

vitaliteit te vergroten, 
In de 4e. plaats» Een bebere geestelijke band binnen het geheel te 

leggen. 
ü kun: dit experiment dan zien als een vooruit-

lopen op datgene wat uiteindelijk een van de centrale taken zal 
worden van het geestelij c centrum waarbij natuurlijk deze mogelijk-
heden beter en volledige kunnen worden geexploreerd en gebruikt, 
Iemand beswaar hiertegen of iets aan toe te voegen? 

Ik ne vm dus aan dat ü het allemaal eens bent 
hiermede? 

ü moet U zelf op 't ogenblik ontspannen» Zet U zo gemakkelijk 
mogelijk. Probeer U vrij te maken van alle gedachten, 

Wanneer U nu rustig bent dan volgt U mij in het experiment» 
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Allereerst moeten wij vaststellen dat wij één zijn» 
Maar deze eenheid die wij zoeken te bereiken is niet een éénheid die 
uit ons behoort voort te komen, zij is niet van onze groep» Zij is 
van de groot Kosmische Kracht zelve» Laat ons daarom beginnen te 
erkennen dat er slechts één Ware Meester is voor ons allen» Dat onze 
eenheid slechts in zijn 2in en Kracht moge bestaan» 

Almachtige God, Schepper van Hemel en Aarde. Kracht van Leven en Licht, tot U roepen wij; 
Heer in % naam vergadert, willen wij onszelf wijden aan 
Uw ?/erko..... met volledige overgave en volledige eenheid 
volgens Uw Wil en de door ïï geschapen Wetten en Regels» 
Geef ons, Almachtige Schepper, Uw Kracht en Uw Licht, op-
dat wij de éénheid die noodzakelijk is, om uit onze zwak-
heid Kracht te loen groeien, op de juiste wijze mogen aan-
vaarden en ondergaan» 
In Uwen Faam zijn wij vergadert, Geef ons Uw Kracht» Zo zij 
het. Wij zijn samen in Naam van den Allerhoogste» 
In de Naam van alle Lichtende Geesten en alle Lichtende 
Krachten» 
Wij weten dat er banden zijn die reiken van sfeer tot sfeer, tot in de wereld der mensen, tot aan de Bron van alle Kracht zelve' 
In deze Kracht, en uit deze Kracht willen wij ervaren, in 
en vanuit deze Kracht willen wij ontvangen dat wat noodza-
kelijk is voor ons streven» 
Wij willen thana trachten die Kracht kenbaar te maken» 

Indien U de voeten niet gekruist houdt, Uw handen wilt openen, zal 
het mogelijk zijn voor ü om deze Kracht te ondergaan. Stel vooral ook 
Jw denken open, opdat datgene wat uw direkt bewustzijn betreft, mede 
door de Kracht beroert mag worden» 

Licht, ik roep U» 
Gij Broeders, Gij van de Grote Broederschap, Gij van de 
Lichtende, Gij van de Witte, Gij van de werkende en dienende 
genootschappen, wees met ons in Uw taak die toelaat, opdat 
wij de kracht mogen kennen» 

Ik kan ïï dn. niet in woorden zeggen vrienden, U kunt het alleen onder-
gaan» Br is thans kracht werkzaam, een direkte kracht die ge echter 
zelx zult moeten ontvangen. Stel U persoonlijk nu in en tracht t<=> 
herkennen welke Kracht en werking met ÏÏ is» 

Dat alle Kracht die in en rond ons zij voor ons voortdurend 
werkzaam en bereikbaar moge zijn. Dat de blindheid van de 
geest en de stof plaats moge maken voor het bewust erkennen 
ïracS! S?C5fie2óT.5rt de Vf;mste.??1

nheid e n de Kosmische 
a i e ö e wereld 0p 8t ogenblik beroert, en de 
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Kosmische Liefdemacht in dit werk het Licht en het Goede 
schept, voor allen hier aanwezig zichtbaar moge worden. Dit 
zij de Wil en de reden en het doel van deze Kracht. Dit 
zij 0 Broeders de taak die gij vervult op dit opgenblibk in 
de Naam van Uw Hoge en Lichtende Meester. 

Hiermede vrienden, gaan wij over tot de laatste fase, de sluiting. 
Ik heb bewust zover mogelijk elk suggestief ellement vermeden, niet 
om U daardoor een bijzondere kracht te onthouden, maar om U duidelijk 
te maken dat sommige klachten kenbaar worden ook zonder suggestie 
en woorden, indien men gevoelig is. Er zijn er onder ü die dit wel 
en intens hebben kunnen onderga-n reeds» Maar wij kunnen niet ein-
digen zonder nogmaals te erkennen wat deze Kracht is, waarom wij 
ze vragen» 

Almachtige God. Gij die sijt Licht in het duister, Gij 
die sijt begin en einde, U vraag ik in Uwen Machtsnaam 
Tetragramaton 
Uw Heerennaam ICHAIOS 
wilt bevestigen in ons het oprechte verlangen deze Krachten 
te behouden en werkzaam te kennen door alle tijden en geef 
zij ons als teken, zij het ons als Kracht, zolang wij in 
Uw Weg en Uw Nf am gaan, vervullende in onze wereld en alle 
werelden die wij kunnen erkennen, Uw Wil en Taak volgens 
het plan der Srhepping, en de wetten door U gesteld» 
Ik dank U mijn God voor wat Gij geeft» 
Wij bidden U, laat deze band sterker worden en groeien en 
niet ondergaan, dat zij ons moge zijn de Kracht en het 
weten waaruit vij Uw werkelijk Leven en Wil leren vervullen. 
Zo zij het tot het eind der tijden» 

Wij eindigen hiermede vrienden, het experiment« 
Een * xperinent waarover U onderling van mening 

zult moeten wisselen. Het ligt niet in mijn bedoeling U ou het ogen-
blik verklaringen te geven die misschien suggestief en daardoor 
misleidend zouden kunnen werken. Ik kan U slechts dit verzekeren 
er was hier inderdaad etn zeer grote Kracht aanwezig, en er zijn 
inderdaad versterkte kontaktmcgelijkheden reeds in dit kort ogen-
blik ontstaano 

Hoe lewuster U allen werkt, hoe vollediger 
en intenser Uw medewerking is, hoe vollediger een dergelijke band 
van krachten tot stand kan komen» 

Het is deze band van Krachten die U helpen zal 
niet alleen om een paranormal vermogen te ontwikkelen of een beter 
mens te zijn, maar om bewust deel te hebben aan de grootse kosmische 
vernieuwingen die de aarde in deze dagen zal moeten ondergaan» 
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Wij rekenen erop dat degsnen die dit bewust kunnen ervaren bij U, 
ons een direkte steun en hulp zullen zijn bij het vervullen van 
onze vrijwillig aanvaard ie geestelijke taak, op deze aarde harmonie 
en vrede te doen overheersen, en ons zullen bijstaan in het ver-
groten van het geestelijc bewustzijn en het denken van alle mensen» 

Ik heb hieraan niets meer toe te voegen» Overdenk 
wat nu is gebeurt» Probeer Uw eigen reakties daarop te annaliseren, 
en leer steeds zelfstandiger als geheel en in Uw kleinere groepen 
te werken tot een bereiking» Erken het gezag van hen die wij voor 
deze tijd hebben gesteld als de meest passende en juist geïnspi-
reerde en daardoor gezaghebbende» 

Ik hoop dat ü mij niet kwalijk neemt dat ik mij thans terugtrek» 
Over enkele maanden zult U ontdekken, waarom 

ait alles noodzakelijk vas en zult U beseffen hoe klein het begin 
is dat wij gemaakt hebt en» Hoe lang de weg die wij nog af moeten 
leggen, voor ook deze gjoep een aktief en bewust centrum kan 
worden dat dan door een ingewijde geleid, deel uitmaken kan van 
het grote net van geestelijke centra, dat op deze wereld wordt 
gesticht» 

Gods zegen zij met ü, bewustzijn en de Kracht» 
en vooral het kennen vtn Uw eigen wezen, het stellen van de juiste Cl 8,3,0. o 

Goeden avond, vrienden» 
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