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WERKEN MET INCANTATIES 

 
 
17 oktober 1962 
 
Ik wil me nog even wenden tot de speciale groep die ook andere studiebijeenkomsten houdt. 
Wat ik hier gezegd heb, vrienden, is natuurlijk ook voor diegenen die een cursus vormen, belangrijk. Het is 
een bevestiging van veel wat zij geleerd hebben, maar het betekent ook dat zij beslissingen moeten 
nemen en die beslissingen zijn voor een groot gedeelte, in de eerste plaats gebaseerd op aanvaarding. 
Op het ogenblik dat u zelf en van uit u zelf, alleen wilt werken en streven, komt u tot niets. Op het ogenblik 
dat u uw streven zelf wilt bepalen, eveneens tot niets.  
Wanneer u een gezag aanvaardt dat innerlijk bevestigd wordt, dan komt u daardoor tot grotere resultaten. 
Wanneer u uitgaat van het standpunt dat een bepaald resultaat belangrijker is dan een innerlijke 
geestelijke rijping, zal het resultaat waarschijnlijk uitblijven. Wanneer u echter streeft naar de juiste 
geestelijke rijping, het scheppen van de juiste harmonie, de juiste verhoudingen, dan zult u daardoor 
alleen reeds het magisch werken ervaren, dan zult u zien dat er resultaten mogelijk zijn. 
Wanneer u voor u zelf gespannen bent en een zekere vijandigheid begint te tonen tegenover de wereld, die 
u teleurstelt en tegenover de geest die u teleurstelt, dan wordt het hoog tijd dat u u zelf eens aan een 
onderzoek onderwerpt en u afvraagt : Waarom ben ik teleurgesteld ?  
Begrijp dat belangrijkheid en het meer zijn dan een ander in deze dagen, niet alleen geen rol spelen, maar 
zelfs gevaarlijk kunnen zijn. 
Besef dat het werken voor anderen, wat bij velen op het ogenblik de bedoeling is, kan worden voortgezet 
aan de hand van de meest eenvoudige incantaties, de meest eenvoudige methoden. 
Dan wil ik u hier één kleine incantatie leren, die gebaseerd is op één enkele Naam die u allemaal kent: 
 

"Gij Krachten van Licht,  
Gij Heren van Wijsheid,  
Gij Heren van Liefde,  
Gij Meesters van het Goddelijk Licht,  
Ik roep U in de Naam van Adonaï,  
Die is Logos en Schepper,  
Ik roep U  in de Naam van de Kracht die het Al heeft voortgebracht,  

 
En zegt U:  
 
   "Sta mij bij in mijn werken". 
 
Deze eenvoudige zegging heeft veel kracht. 
Er is een andere zegging die ik u zou willen aanbevelen voor u zelf, aan het begin en einde van uw 
bijeenkomsten, waarbij u gebruik kunt maken van een buitenlandse vorm, die ook elders wel wordt ge-
bruikt, nl.: 
   
   "Ayo, Aum, Shanti..., Shanti..., Shanti..." 
 
Maar dat is voor u waarschijnlijk te ingewikkeld. Ik zou u daarom willen aanraden eenvoudig deze formule 
te nemen: 

"In de Naam van de Scheppende Kracht,  
In de Naam van alle Krachten die in mij heersen  
En uit mijn eigen wezen,  
Mijn geest en bloed,  
Geef ik U, o wereld,  
Vrede..., Vrede..., Vrede..." 

 
Hier hebt u een zeer eenvoudige formulering. Ik zou u willen aanraden om deze eens te gebruiken bij 
enkele bijeenkomsten, bij experimenten en desnoods zelfs bij werken met genezende of andere kracht, bij 
het werken met meditaties. Deze woorden dienen dus werkelijk gesproken te worden. 
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Deze zeer eenvoudige vormen, die dus sterk afwijken van de ingewikkeldheid van alle rituele magie, e.d., 
zijn - gezien de krachten van deze tijd - meer dan voldoende om de meest wonderbaarlijke dingen tot 
stand te brengen. 
Indien u werkelijk in uzelf gelooft, in een Lichtende God en een Lichtende Kraoht, en u zult op deze wijze 
aanroepen de Krachten des Lichts, dan is alles goed. Maar hoedt u ervoor namen te gebruiken die u niet 
kent of krachten aan te roepen waarvan u vreest dat ze duister zouden zijn. Want, zoals deze formulering 
kracht heeft voor het Licht, zo kan ze eveneens binnen de nu heersende spanningen, het duister roepen. 
En ten laatste wil ik u nog deze raad geven. De meeste van u geloven in Jezus, hetzij als een Grootmeester 
van Licht, hetzij als een Zoon van God. Hoe u ook in Hem gelooft, waar hij in deze dagen tesamen met 
anderen op deze wereld zeer werkzaam is, is het zeer goed om te vragen, wanneer u onzeker bent: 
 

"Jezus sterk mij, 
Gij Meesters van Licht, 
Verlicht mijn denken." 

 
Zwijg een ogenblik en neem de eerste impuls die daarna in u ontstaat. U zult ontdekken dat dit uw 
geestelijke bewustwording en ook uw stoffelijke problemen zeer ten goede komt. 
Ten laatste wil ik er op wijzen dat ieder volledig vrij is om zijn weg te gaan, maar dat elke scholing inhoudt: 
het accepteren van een gezag. Degeen die meester is in een scholing, en als zodanig wordt erkend, moet 
het gezag hebben van een Goeroe ten opzichte van zijn leerling. Het aanvaarden van dit gezag is 
noodzakelijk om de lering vruchtbaar en mogelijk te maken, om de samenwerking te brengen tot een juist 
einde. 
 

 
 


