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WERKEN MET DE DRIE GODDELIJKE KRACHTEN OF HARMONIEËN 
 

(STUDIEBIJEENKOMST) 
 

 
 9 mei 1962 
 
Indien wij rekening houden met Goddelijke Wetten of Krachten, (en die u als zodanig kunt 
gebruiken), komt in een geestelijke scholing het woord MAGIE op de voorgrond. Verwarrende in-
vloeden zijn (er) de schuld (van) dat men deze waarden neemt als zijnde vaststaand en door u of 
anderen te gebruiken naar willekeur. De magische elementen die in krachtverhouding tot u 
aantrekking vinden (die in verschillende mate van kracht u aantrekken; Red.) , vinden hun 
bepaling in uw eigen persoonlijkheid. Ongeacht hoe u deze verwerkt.  
 
Er zijn drie grote harmonieën die hoofdharmonieën genoemd worden: 
 

1. De Kracht of Harmonie van Eenheid, van Rust. Deze harmonische bepaling vindt zijn 
oorsprong in het Groot Goddelijke, omdat het onbetwistbaar Goddelijke zich uit in 
Harmonische Eenheid en Rust. De Goddelijke Openbaring is direct kenbaar (te maken) 
van het ogenblik dat u in harmonie komt met deze bepaling. 
 
2. De Harmonie van Gelijk Streven. Dat houdt in dat alles wat gelijkdenkend en 
gelijkstrevend is met u, met u in harmonie kan komen, met u in harmonie is, en dat u in 
deze krachtsverhoudingen samen kunt werken. 
 
3.De Harmonie van Onderwerping. Dit laatste is zeer zeker wel de gevaarlijkste. Omdat 
eenmaal dat u deze Onderwerping (Overgave? Red.) ondergaat, u onmogelijk kunt 
overzien waar de gevolgen van deze krachten u voeren en dat u veelal de speelbal wordt 
van iets dat u zelf niet kent. 

 
Als wij dit weten, wordt het duidelijk dat niet elk mens dezelfde manier of methode kan hebben. 
De bepaling ligt aan de geaardheid hoe hij zelf zijn persoonlijkheid heeft ontwikkeld en de 
erkenning daarvan in zijn eigen wezen ervaart. Toch, indien u met de Harmonie van Eenheid 
harmonisch bent, dan ontstaat een band. U voelt zich daarin gebonden, en kunt via deze ge-
bondenheid de grootste Goddelijke Krachten kenbaar maken. Deze Rust, deze Eenheid is voor de 
mens in de praktijk zeer uitzonderlijk te bereiken. Enkelen hebben dit gedaan (dat waren de 
Groten van uw aarde) en gezien de Eenheid die als zodanig daarin werd volvoerd, is de 
Openbaring Gods daarin kenbaar geweest. 
Indien u niet zo ver komt, kunt u ook zien dat uw stellingen slechts gedeeltelijke facetten van het 
Goddelijke benaderen, en (dat) u deze kunt gebruiken. Vandaar dat u de erkenning in uw wezen 
(het besef; Red.) zult opdoen, dat de weg tot uw God gelegen is in punten waar u normaal geen 
aandacht aan kunt schenken, daar zij verborgen zijn.  
 
Het tweede is de Harmonie van gelijk Denken. U kunt met alle Geest (Hoog Lichtende Krachten) 
die normaal uw eigen streven eensluidend (eveneens; Red.) volgen, - aan de hand van de 
gebondenheid daarin via uw gelijkgerichtheid van denken, - daar alle Lichtende Krachten (zich 
daarin) in openbaren. Uitdrukkelijk de Lichtende Krachten en niet direct de Goddelijke 
Openbaring. U dient (zich) ervan bewust te zijn, dat van het ogenblik u deze Krachts- 
verhoudingen neemt (u met deze Krachten verbindt; Red.), u telkens uw patroon van denken 
wijzigt, dat telkens uw band van harmonie zich wijzigt. 
Vandaar dat u rekening moet houden met de eerlijke gesteldheid van uw wezen en de volledige 
erkenning die u in deze erkende krachten in u wilt opdoen. 
 
Derde punt. De Harmonie van Onderwerping. De mens is geneigd dat wat hij niet weet (via zijn 
opvoeding en gesteldheid) te geloven en als waar te zien. Hij meent echter in deze onkundige 
beoordeling het recht te hebben zijn eigen zienswijze daarin geopenbaard te zien. Daar hij deze 
openbaring wil kennen, geeft hij zich over aan deze Krachten en is de speelbal van deze Krachten. 
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Het onbewuste meewerken kan wel een lichtende, opbouwende werking hebben, maar de 
verstoringen in de stof kunnen zeer zeker soms pijnlijk zijn. Dit geldt voor alle Krachten. De mens 
is niet in staat alles, wat zo willekeurig op hem afkomt normaal te zien als noodzakelijk. Vandaar, 
dat hij door de houding die hij aanneemt, niet altijd kan overzien waar de zwaartepunten gelegen 
zijn. Bij alle krachten is het noodzakelijk dat volgende drie punten worden voldaan: 
 

1. Men dient te geloven in de Kracht die men meent te kennen. Een volledig geloof daarin. 
2. Men moet dit willen. Als het ware de begeerte hebben, te verlangen, deze Krachten te 
     gebruiken.    
3.  Men dient er zorg voor te dragen, deze Krachten niet voor zichzelf te gebruiken, maar deze 
     wel samen met zijn persoon ten dienste te stellen van het geheel. 
 

Of u deze regels volgt of niet, u zult (ze) altijd via het eerst gestelde, de harmonische banden 
kennend en gebruikend, in de wereld zetten. Deze zijn als het ware de uiting van uw wezen, 
bewust of onbewust gerealiseerd. Vandaar dat het noodzakelijk is in uw eigen wezen te bepalen 
waar en hoe u de erkende Krachten zult opdoen en hoe u ze zult gebruiken. De bepaling van uzelf 
om tot de Hoogste Eenheid te komen is voor het geheel en niet voor uzelf.  
Ik moet geloven in deze Kracht. Als ik niet geloof beperk ik de mogelijkheden, want mijn geloof 
is iets aannemen dat bestaat en waar ik ten slotte zeker van ben dat het er is. 
Ik dien een bepaald begeren te hebben. Indien ik deze Krachten niet begeer dan kan ik ook 
onmogelijk een volkomen lading ontvangen die deze Krachten in stand houden en de verwik- 
kelingen die ze noodzakelijk(erwijze) meemaken (met zich meebrengen). Ik mag dit niet voor 
mijzelf nemen want indien ik dit voor mijzelf neem ontken ik elke harmonie die buiten mijn wezen 
is van mijzelf en sluit ook af elke harmonie die, in mij opkomende, voor mij dienstbaar zou 
kunnen zijn. Ik ben genoopt op (voor; Red.) mijzelf verder te werken en kan slechts de aller 
laagste Krachten in werking zetten die, - altijd in stoffelijke verhoudingen gezien - niet prettig 
aandoen, en zeker geen controlemogelijkheid geven. 
Dit alles gesteld zijnde, dient u voor uzelf te bepalen in hoeverre uw eigen wezen, uw eigen tijd, 
uw eigen leven, u de mogelijkheid kan geven van met een van deze Harmonieën in contact te 
komen en banden te vormen. 
Daar kunt u niet tussen uit (aan ontkomen; Red.). Het is onmogelijk een keuze te maken tussen 
deze drie indien ze niet al deel zijn van uw eigen wezen. U kunt niet zeggen: nu ga ik met de 
Harmonie van Rust werken, indien u overwegende bestrevingen in de stof hoofdzakelijk op een 
Gelijklopen van Denken beleeft. U kunt ook onmogelijk indien u de neiging hebt (tot) 
Onderwerpen (Overgave; Red.), reeds de toon (richting; Red.) aangeven aan Krachten die 
(gezien uwe instelling) niet bij machte zijn u te besturen. Bepaalde Kosmische Krachten vragen 
een harde hand omdat (door) deze door het Gelijklopen van Denken en streven dat daarin leeft, 
helemaal geen onderscheid gemaakt wordt. Indien het kleinste deel zich ten dienste stelt van het 
geheel, zo zal het grote geheel altijd via dit kleine deel kenbaar zijn en zullen (ze) elkaar als 
gelijkwaardig erkennend ook met elkaar samenwerken. Ben ik in harmonie met de gehele wereld 
en ik begeer niet dat deze Kracht zich in mij kenbaar maakt, door bijvoorbeeld (een) selectie te 
maken van mijn eigen meningen van stof en geest, zo kan deze Volledige Harmonie zich 
onmogelijk via mijn wezen uiten en kan ik onmogelijk deze band verstevigen. (Een) versteviging 
die noodzakelijk is om een groot surplus van Kracht via aantrekking mogelijk te maken. 
U gebruikt dit in het dagelijks leven. Het zwaartepunt van uw richting in de wereld bepaalt met 
welke Krachten u in aanraking komt. Hoe beter u uzelf leert kennen, zoveel te stouter 
(dapperder; Red.) zult u zijn om uw eigen wezen door te zetten en dit lukt u aan de hand van een 
vast vertrouwen en geloof alleen. De twee andere punten worden buiten beschouwing gelaten 
omdat deze stoffelijke resultanten, voor u als prestatie geldend, volstaan (voldoende zijn; Red.). 
U moet echter geestelijk gezien in het oog houden dat het soms mogelijk is, dat hetgeen u na 
moeilijk streven hebt opgebouwd, wordt vernietigd, door een wijze van werken die hoger ligt en 
grotere bewustzijnsmogelijkheden biedt. 
 

Vraag: Voor ons is het moeilijk, daar wij sinds de komst van Jezus, tot Franciscus, de 
magie zien verdwijnen. Het is totaal onbekend voor ons. 

Antwoord: Mag ik eerst iets recht zetten? U zegt tot de komst van Jezus. Goed. Er zitten in de leer 
van Jezus allerhande magische handelingen. Ook de manier waarop Hij spreekt. Dan Franciscus. 
Op het ogenblik is deze aangeschreven als een goed en vooraanstaand Katholiek mens. Hij was 
dit echter niet volgens de opvattingen van toen. U mag deze waarden niet verwarren. U zegt (de) 
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magie is teloor gegaan. Door het feit dat er een veroordeling is uitgesproken over mensen die in 
de oudheid bepaalde ritualen kenden, is natuurlijk het uiterlijke magische aspect, dat tenslotte 
aangevochten werd uit angst voor afgoden en ketterij, uit den boze. Doch alle magische ritualen 
zijn nog van kracht en zult u in deze middens (milieus; Red.) waar zelfs de meeste aanvechtingen 
t.o.v. magie zijn, de hoogste magie ten uitvoer zien brengen.  
Alle ritualen, alle krachten, kunnen niet aan de hand van een selectie buiten u erkend, normaal 
gebruikt worden. De bepaling ligt steeds bij de persoon die ze ten uitvoer brengt. Dit is altijd de 
regel, of het gaat om het bedienen van sacramenten of meditatie, de verdiensten buiten 
beschouwing gelaten, ligt de ontplooiing en de mogelijkheid van krachtsverhouding in uzelf en 
kunt u nooit of nimmer aanspraak maken op een waarde (wat u zou noemen kopen). De nadruk 
is gelegd op het stoffelijke of de aankoop van geestelijke waarden. U kunt onmogelijk geestelijke 
waarden kopen. Zij die groot waren negeerden alle geld, omdat zij door deze betalingen het 
gebrek inzagen dat zij hadden, omdat de afstand tussen de Vader en hen te groot was. 
 
Het is niet moeilijk. Denk aan uzelf. Voor iemand die gezond is, is het gemakkelijk op te staan, te 
werken en te rusten. Het is niet moeilijk de fouten te zien die in uzelf zijn. Het is niet moeilijk van 
het ogenblik dat u een grein(tje) geloof hebt in God, alles zodanig in te delen dat u zegt: "Goed, 
ik erken mijn God, het Opperste Wezen. De Schepper van hemel en aarde, erken ik als mijn 
wezen. Ik, zijn dienaar, ik zal aanvaarden wat Hij mij geeft, en uit deze aanvaarding zal ik putten 
mijn wezen en mijn zijn, zoals ik uit mijn wezen en mijn zijn, Zijn Wijsheid zal erkennen in mijn 
wezen en zijn, en al diegenen die met mij trachten te wezen en te zijn zal ik onderrichten aan de 
hand van het licht dat ik uitdraag." 
Indien u eenvoudig stelt: Alles wat u ontmoet, wat u doet in deze wereld, alles wat u aanneemt 
als zijnde vreugde en als komende van God, alles wat leed en ellende is komt van mijn God en ik 
geloof en aanvaard dit, want daarin zal het licht voor mij branden, zo doet u aan de reinste magie. 
Maar u moet dit volhouden. Ongeacht of wij nu enkele zware benamingen of stellingen met u 
doornemen, en onderrichten in de toekomst, zal de afstand van deze Krachten voor u  bepalend 
zijn  in hoeverre u daarin gelooft, hoe u ze begeert en hoe u ze niet voor uzelf zult nemen. Deel 
van het Al bent u. Dat is het hele occulte geheim. 
Indien ik mijzelf als deel van het Al zie, zo zal ik, indien ik mijzelf verhef (buiten of met iemand 
anders' hulp, ten koste of niet ten koste van iemand) uit dit Al, nog altijd deel zijn van dit Al. 
Indien ik vanuit de verheffing van mijzelf dit Al zal zien als zijnde minder geschikt, zo zal dit deel 
dat groter is dan mijn wereld mij aan de onderzijde van haar groot geheel plaatsen, opdat zij 
vanuit de evenwichtige krachtsverhouding die in haar bewustzijn is, zal oordelen: "indien u 
sterker en meer meent te zijn, zo zult u mij dragen". 
 
Kunt u deze drie punten verwerken (aanvaarden; Red.), zo kunt u voor uzelf de mogelijkheid 
krijgen iets meer duidelijkheid op te doen. Het komt er niet op aan hoeveel mensen wij hebben, 
het komt er op aan wíe wij hebben. Natuurlijk hebben wij allen besloten via de gestelde 
organisatie en indeling ervan iets meer te willen weten voor onszelf. Wij moeten er echter 
rekening mee houden, dat hoe verder wij gaan, er veel grotere verwarringen mogelijk zijn.  
Uw eigen wezen is bepalend. 
Ergens in een groepering werd uitdrukkelijk gezegd:  
"Indien u graag iets anders doet, doe dit, u bent niet verplicht tot ons te komen, zelfs indien u 
zegt dat u verplichtingen hebt om tot ons te komen, zo wees uw verplichtingen normaal getrouw 
voor uzelf , naar niet ten opzichte van iemand anders." 
Aan de hand van de getrouwheid, de regelmaat, zal de bepaling van uw eigen wezen de toon 
aangeven welke taak en welk werk u kunt volvoeren. 
Uit deze eenvoudige begrippen, dit bekendmaken, is een harmonische splitsing gekomen , die nu 
een zeer grote, sterke groepering in standhoudt, en laat ons zeggen over twee jaar misschien 
toch wel door u zal erkend worden, mits u natuurlijk verder komt. 
Het is door de erkenning van de enkeling dat hij bepalen kan zonder studies, zonder kennis, 
datgene wat met hem samengaat (harmonieert; Red.). U voelt zich beter in het ene huis dan in 
het andere. Deze selectie is bepalend voor uw wezen. Dat geschiedt onbewust en is 
gevoelsmatig. Aan de hand van deze gevoelsmatige uitdrukking, uw erkenning van het Goddelijk 
Wezen daarin, bent u op de weg om (aan) magie te doen. Indien u deze magie onbewust doet, 
dan bent u deel van het geheel en zal aan de hand van de aanpassing die u krijgt in dit geheel het 
wel mogelijk zijn een opgang te vinden. Maar indien u het bewust gaat hanteren, dan pas mogen 
wij spreken van kerngroepen, mensen, vrienden die aan de hand van hun weten en hun ten 
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dienste stellen daarvan een bepalende taak op zich kunnen nemen die Licht uitdraagt op deze 
wereld. Het niet afwegen van de stoffelijke erkenning tegenover de Kracht, (deze) is bepalend 
voor de daadkracht ervan. 
Wij mogen niet ver afstaan van deze dingen. U moet leren begrijpen wat andere mensen 
betekenen, wat anderen geloven. U moet altijd, waar ook iemand zijn God in vindt, dit met 
eerbied  behandelen. Want of ik God zie in Osiris of Boeddha en aderen, wat (voor een) verschil 
maakt dit uit, (voor) het begrip, het gevoel. Er is maar één Naam, één Naam die erkenning 
inhoudt van het Opperwezen, één Naam die inhoudt zekerheid om tot dit Opperwezen te komen, 
één Naam die inhoudt daadkracht, mits eerlijk volvoerd, tegenover dit Grote dat ons allen eens 
ten deel valt. Geen enkele Godheid doet elkaar concurrentie aan. Geen enkele Godheid zal 
verbieden tot een andere Godheid te gaan. Slechts zullen zij gezamenlijk gaan, daar waar 
gezamenlijke kracht noodzakelijk is. Dit in de erkenning van hun Godheid en kracht. Begrijp, dat 
(als) u eenmaal zo handelt, het in uw eigen wezen (voor) u veel duidelijker wordt. 
 

Vraag: U hebt gesproken over harmonie en veranderen van harmonie. 
Maar harmonie is al zo moeilijk, hoe ziet u dit dan veranderen? 

Antwoord: Er is (een) bepaling van harmonie. Er is één grote Harmonie, dat is God. God is in alle 
dingen. Indien ik alle dingen gelijk acht aan mijzelf en het verschil in alle dingen leer kennen, 
maar aan de hand van dit verschil de erkenning van het geheel draag, zo ben ik in harmonie met 
mijn God. Op het ogenblik (dat) ik in harmonie kom met Rust, ben ik met alles waar rust heersen 
kan in harmonie. Dit in harmonie zijn betekent een Kracht, is een band. Deze Kracht kan ik 
gebruiken. Ik moet echter zien aan de hand van mijn wezen hoe ik deze Kracht gebruik, daarvoor 
heb ik dus de bepaling gegeven van deze drie punten.  
Hoe kunt u voor uzelf werken terwijl u iets weggeeft? Dit schijnt in tegenspraak, maar daarvoor 
is er scholing. U kunt veranderen van harmonie. Daardoor erken ik een bepaalde band van 
harmonie, zo is dit veelal de schuld van (komt door; Red.) een gelijklopen van denken. Wanneer 
ik mij nu aan iets anders onderwerp zo kom ik in harmonie met datgene waaraan ik mij op het 
ogenblik onderwerp (dus anders denk). Het is altijd en eeuwig gangbaar. Deze wegen staan 
eeuwig open. Deze voeden de mens en bepalen de mens. Indien ik op het ogenblik denk aan 
strijd, zo kom ik met alles wat "strijd" is in harmonie. Dus zal ik de kracht die in strijd geboren is, 
in mijn wezen volledig ten uitvoer kunnen brengen, mits ik erin geloof, (het) begeer en deze niet 
voor mijzelf gebruik. (Richting Witte Magie). 
U kunt ten alle tijde veranderen van harmonie. Maar u moet dit zien in het magisch element 
(perspectief? Red.). U mag dit niet zien hier onder elkaar. U bent in harmonie of probeert het te 
zijn. Probeer zo goed mogelijk elkaar te erkennen als gelijkwaardig. Maar in alles. Kunt u dit doen 
met een goede vriend, dan bent u op de weg, kunt u dit doen met het Al dan bent u aan het einde. 
En aan het einde ligt het begin. Het begin van de herboren Goddelijke Schepping, die (voor ons) 
allen eens ons deel wordt. 
 
Verwar deze begrippen toch niet. De eventuele Krachten waar u in aanraking mee komt, die 
bepaalt u zelf aan de hand van uw harmonie. Indien ik in harmonie met strijd ben, kan ik 
onmogelijk met de Harmonie van Rust in aanraking komen. Indien ik met haat in harmonie kom, 
kan ik onmogelijk liefde uitdragen. 
Mens en geest, door zijn eigen streven, door zijn eigen onwillekeurig handelen, het niet willen 
erkennen van waarden die in hem leven, maar door te leven volgens datgene wat hij denkt dat 
voor hem goed en best is, zal falen op het pad tot God. Aan de hand van dit falen dat uit zulk 
handelen of leven voortkomt heeft hij deze wereld vervormd, en de eeuwige waarden die altijd 
hebben bestaan voor zichzelf versluierd, door zijn eigen werk en daadkracht. Laat ons elkaar 
helpen openbaring of inzicht te brengen in deze versluiering en gezamenlijk het pad tot God 
bewust te leren zien. 
De gezamenlijke besprekingen zijn sprekend voor u. U mag dit op papier zetten, u mag dit 
uitkienen. Het staat u vrij dit te doen. Maar zelfs zult u nooit bij (een) eventuele verwerking van 
deze dingen datgene ontvangen wat u op deze avond bij het beluisteren ervan in uw eigen wezen 
hebt wakker kunnen schudden. Het kan een aanvulling zijn maar nooit een openbaring. Wees 
daarom in deze dingen een beetje strikt. Erken wat dit voor u betekent en kunt u dit niet 
erkennen, probeer dan in te zien wat voor u het beste is. En datgene wat voor u het beste is, durf 
het te zeggen. Dan zullen wij u zeker helpen waar wij kunnen. Dit laatste is magisch van 
toepassing te brengen op (een magische toepassing voor; Red.) een harmonische groep. 

 


