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Op het ogenblik dat men uitgaat van een vaststaande reeks van experimenten binnen een kleine groep, zal 
volgens het voorgaande duidelijk zijn dat een wisselen van deze experimenten en een aanpassen aan de 
mentaliteit van de aanwezigen noodzakelijk is. 
Daarnaast echter zal deze geheel experimentele bezigheid gedragen moeten worden door een poging om 
een zo groot mogelijke harmonie te gewinnen. Het gewinnen van deze harmonie in eenheid met het 
kosmische is het meest belangrijke en zonder dit hebben deze experimenten weinig of geen betekenis. 
De samenwerking tussen kleine groepen onderling is eveneens van groot belang, maar zij moeten daarbij 
volledig hun eigen inzichten blijven handhaven en vanuit hun eigen standpunt verder gaan. Wanneer zij als 
coördinerende factor een bepaalde lering erkennen, mag dit alleen geschieden na rijpelijk onderzoek en 
onderlinge bespreking. Elke poging om voor zich meer wijsheid, meer licht en meer kracht te ontvangen, 
moet op de eerste plaats gebaseerd zijn op het inspiratief moment dat ontstaat wanneer men, na enige 
ontspanning, overgaat tot volkomen vrije associatie. Vrije associatie, het neerwerpen in enkele woorden 
van invallende ideeën, is in vele gevallen het eerste en duidelijkste antwoord dat de mens kan verkrijgen 
op de vragen die hij stelt omtrent geestelijke en stoffelijke toestanden.  
 
Gebruik maken hiervan zal leiden tot steeds grotere gevoeligheid. Deze gevoeligheid kan gebruikt worden 
bij de experimenten en tot het slagen ervan bijdragen, maar kan verder een aanmerkelijk vergroten van 
eigen vermogens betekenen, zowel direct als in het dagelijkse leven. 
Wanneer wij uitgaan van een bepaalde begaafdheid mogen wij deze niet enkel binnen een experimentele 
kring gebruiken, wij moeten ze maken tot een deel van ons dagelijks leven. Deze krachten kunnen 
gebruikt worden om alles wat door de mentale beelden geregeerd wordt in de mens te verbeteren, te 
corrigeren, enz. Op deze wijze zijn bepaalde genezende processen mogelijk, suggestieve processen 
eveneens en corrigerende factoren voor geestelijke afwijkingen. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, door inzicht in de materie, een harmonie met de materie te 
verkrijgen en de verwerking van deze materie in overeenstemming te brengen met eigen beeld of eigen 
denkbeelden. Wanneer u bijvoorbeeld uit een stuk steen een beeld wilt houwen en u bent met dat beeld 
verwant, dan ziet u wat u scheppen wilt als het ware in het steenblok aanwezig. Het is voor u dan geen 
kwestie meer van een zien, maar eenvoudig van een uitwerken, dus alleen van techniek. Op deze wijze 
moet u ook proberen alles wat u met de materie te maken hebt, onverschillig op welk terrein, om te zetten 
in een direct contact. U moet als het ware de geestelijke, maar ook de stoffelijke mogelijkheden zien. Dan 
is het de taak de techniek te verwerven waardoor het mogelijk is deze inderdaad ook te concretiseren. 
  
Onthoudt het goed, dat elke mens die uitgaat van zijn innerlijke kracht en bewustzijn, met volle 
overweging van alle mogelijkheden en het besef van de consequenties, in staat is in het leven alles te 
bereiken wat hij wil. 
Eenzijdige gerichtheid van het denken kan gebruikt worden als een zelfsuggestief proces om gedurende 
niet te lange tijd één bepaald doel met uitsluiting van al het andere na te streven. In dit geval kunnen zeer 
snelle resultaten en vorderingen gemaakt worden, mits het gestelde doel binnen eigen mogelijkheden ligt 
en het leven daaraan inderdaad ook ondergeschikt wordt gemaakt. 
Het is voor u noodzakelijk in te zien dat uw eigen wil alleen belangrijk is in zover het uw eigen 
persoonlijkheid betreft. Daarbuiten bent u een deel van een groter geheel dat geregeerd wordt door 
krachten die u niet geheel kent. Ga uit van uzelf en werk in uzelf, werk aan uzelf en erken zo veel mogelijk 
de beïnvloeding van buiten u. Het is dwaas om tegen een invloed in te streven wanneer die invloed 
aanvaardbaar blijft. Het is niet noodzakelijk dat u elke optredende invloed bejubelt, het is wel noodzakelijk 
dat die invloed voor u persoonlijk aanvaardbaar is; dat u ze dus beleven kunt en dat u er deel aan kunt 
hebben. 
Gebruik maken van de heersende stromingen en strevingen is voor u het meest belangrijke in deze dagen 
omdat ze het u mogelijk maken op elk terrein dat voor u belangrijk is sneller vooruit te komen om zo 
grotere resultaten te verkrijgen. Tevens kunt u uit deze heersende stromingen vaak een nieuw doel 
vinden, een doel dat voor u gemakkelijk realiseerbaar is.  
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