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Als wij spreken over golven van licht, dan bedoelen wij hiermee natuurlijk niet alleen het licht 
dat uit de ruimte de aarde bereikt. Licht is ook een term, die wij gebruiken voor krachten 
(geestelijke of anderszins), die onthullend werken en die ook bepaalde aspecten op aarde 
bijzonder benadrukken. Als wij het totaal van de golven van licht, die in een cyclus van 2100 
jaar de aarde bereiken willen noemen, dan komen wij tot ongeveer 970 invloeden waarvan 
ongeveer 320 zich steeds herhalen en waaronder ca. 90 belangrijke zijn. Hierbij is niet 
meegerekend de invloed van de zon zelf.  
Het zal u duidelijk zijn, dat wij deze grote aantallen altijd moeten proberen te vereenvoudigen. 
Wij hebben daarvoor een z.g. 7-fasensysteem gebruikt, dat wij aanduiden met kleuren. De 
kleuren zijn dan achtereenvolgens blauw, rood, geel en wit, waarbij behalve wit elk van de 
kleuren in positieve en in negatieve zin pleegt op te treden. Dit is een vereenvoudiging 
waardoor wij gemakkelijker kunnen zeggen: Wij hebben op dit moment een rood-invloed die 
over niet al te lange tijd door een wit-invloed zal worden gevolgd en die aan degenen die dat 
weten op een eenvoudige wijze kunnen meedelen wat zij ongeveer kunnen verwachten.  
Het blauwe licht ontstaat zowel geestelijk (7 verschillende waarden) als kosmisch (3 
verschillende waarden). Daarnaast bevat het een 10 á 12 waarden die regelmatig optreden 
voornamelijk vanuit het Melkwegstelsel. De belangrijkste ervan zijn 2 invloeden. Eén komt uit 
Aldebaran, de andere komt uit de Grote Beer. Die invloeden brengen kennis. Nu is dit 
natuurlijk niet helemaal juist.  
 
Een dergelijke golf komt aanstormen uit de ruimte. Ze heeft natuurlijk ook een tijdseffect en 
zal, daar ze van stoffelijke origine is, ook een looptijd, een zekere traagheid hebben. Een 
invloed van wijsheid, die u bereikt vanuit Aldebaran, heeft ongeveer 50 jaar nodig om hier te 
komen. Wanneer ze de aarde bereikt, heeft ze een gemiddelde duur van circa 3 á 4 dagen. In 
die tijd moet rekening worden gehouden met de wenteling van de aarde. Datgene wat direct in 
verband staat met deze kracht ervaart de invloed het sterkst aan de andere kant is ze diffuus. 
Dit betekent dus, dat achtereenvolgens enkele malen bepaalde punten op aarde bijzonder 
scherp door deze invloeden worden beroerd. Op die momenten kunnen we ontdekkingen 
verwachten, nieuwe benaderingen, nieuwe inzichten. Dit is nu een stoffelijke invloed.  
Als we spreken van een geestelijke invloed, dan is ze niet tijdgebonden. Dat wil zeggen: zij is 
vanuit het standpunt van de mens op aarde ogenblikkelijk en omvat gelijktijdig de gehele 
aarde. De duur van dergelijke flitsen loopt uiteen van ca drie en een half uur minimaal tot 
maximaal 10 dagen. Zo'n invloed bevat doorgaans een denkbeeld. Het is dus niet stimulerend 
en het gaat niet alleen uit van de bestaande denkbeelden. Het is eerder een aantal associaties 
waardoor een totaal nieuwe samenhang kan worden geprojecteerd vanuit een geestelijke 
wereld en wel in termen, die de mens in vergelijkingen of in analogieën voor zichzelf kan 
uitwerken en waarop hij kan ingaan.  
Hebben we te maken met een kosmische invloed van dezelfde orde van grootte, dan is dat 
altijd een korte flits van Licht. Deze bereikt dus tijdloos (zonder dat enig tijdsverloop of enige 
tussenfase te constateren is) deze aarde, beter gezegd het zonnestelsel. Zij brengt wat wij 
noemen openbaring. Wanneer een kosmische invloed optreedt, dan brengt zij eigenlijk eerder 
een beginsel over. De ontplooiing ervan vergt gemiddeld 33 tot 40 jaren. Dit betekent dus, dat 
er wel grote verschillen zijn. Ik heb u dit wat uitvoeriger weergegeven om duidelijk te maken 
dat die golven van licht niet allemaal van gelijke aard zijn en dat elk daarvan weer op een 
bijzondere wijze iets tot stand brengt. Als we zeggen: Er zijn 3 verschillende kosmische 
invloeden van blauw licht, dan wordt ook duidelijk dat er een zekere differentiatie kan worden 
gemaakt in de werking. Want het is de werking, aan de hand waarvan wij kunnen bepalen wat 
optreedt.  

1
e
 fase: blauw licht is dan mystiek en verdiepend.  

2
e
 fase: blauw licht is coördinerend, het toont samenvoegende mogelijkheden en 

    analogieën.  
3

e
 fase waarin vooral een zelferkenningen ook de erkenning van anderen een rol speelt. 
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    Hier is het eigenlijk een opnieuw beschouwen van het bestaan.  
Zo kan men al die invloeden afzonderlijk benoemen. Als wij nu zeggen: Er is een blauw-
invloed, dan kan de uitwerking daarvan (afhankelijk van de samenstelling) anders zijn. Een 
gemiddelde blauwinvloed heeft echter altijd bepaalde aspecten en daarom geven wij een z.g. 
golf van blauw licht altijd de volgende waarden mee:  

1. verscherping van denken.  
2. een meestal voorkomende verscherping van inzicht.  
3. op grond daarvan voor sommigen vergroting van mogelijkheden.  

Dit is algemeen gangbaar welke invloeden er ook optreden. Wanneer we spreken van rood 
licht, dan zitten we ook weer met 2 kosmische invloeden, met circa een kleine 20 geestelijke 
invloeden en daarnaast (vanuit het zonnestelsel, dus niet-meerekenend de daar optredende 
spanningen) toch altijd nog met 7 factoren die uit de ruimte komen. Ook hier hebben we 2 
factoren. De eerste is moed, de tweede is liefde, als u ze kosmisch wilt bezien. Dat is nogal 
verschillend en beide kunnen soms in elkaar overgaan. Kijken we naar de geestelijke 
invloeden, dan betekent dat heel vaak dat bepaalde aspecten van het leven een emotionele 
nadruk krijgen. Die aspecten kunnen ook weer verschillen, dat kan gaan van mede-
menselijkheid tot strijdzucht. Kijken we naar de geestelijke invloeden die wat minder zijn, dan 
brengen ze altijd met zich mee: tegenstellingen, een mate van strijdlust en daarnaast vaak 
een mate van bekrompenheid.  
Spreken wij over het gele licht, dan zeggen we: Het gele licht geeft kracht. Dat is wel waar, 
maar kosmisch heeft het maar één bron. Er is één kosmische bron van geel licht en deze 
noemen wij ook wel: de Scheppende Invloed. Zij vernieuwt a.h.w. de krachten die daardoor 
worden beroerd. Wij hebben er ook geestelijk een aantal van. Het zijn er ongeveer 10 á 15. 
Als we alle schaars voorkomende invloeden meetellen, dan zullen het er 15 zijn. Deze werken 
voornamelijk in op vitaliteit, maar in verschillende aspecten. Vitaliteit kan zijn: een mate van 
levenslust, een mate van levensbesef, een mogelijkheid om levenskracht op te slaan. Odd-
kracht zegt men dan of prana. Deze zijn dan versterkt aanwezig en kunnen als zodanig voor 
zuiver lichamelijke processen worden opgenomen. De stoffelijke invloeden hebben wonderlijk 
genoeg voor de mens betrekkelijk weinig te zeggen. Het enige, dat men zou kunnen zeggen is, 
dat ze invloed hebben op het weer. Dit klinkt een beetje gek, maar de geel-invloeden 
beïnvloeden zowel het aardmagnetisme, de aarde - zonrelatie, als ook het weersverloop, 
namelijk de verwarming en daarmede de verdampingspercentages van de verschillende 
oceanen en alles wat daarbij hoort.  
 
Dan hebben we het witte licht. Dit witte licht is wonderlijk genoeg te delen in 3 kosmische 
invloeden. Het kent geestelijk bijna geen invloeden. Er zijn enkele exceptionele, maar 
gerekend over een periode van 2100 jaar, zijn er ongeveer 10 van betekenis, maar die staan 
wel heel ver uiteen. Er is meestal één, soms zijn het er twee die beslissend kunnen worden 
genoemd. De stoffelijke invloeden van wit licht zijn aanmerkelijk hoger, maar hangen alweer 
samen met het zonnegebeuren meer dan met de aarde. De invloed die daardoor wordt 
uitgeoefend heeft o.m. te maken met het luchtelektrisch potentiaal t.a.v. de aarde.  
Dat kan, als men het op één meter hoogte meet, met ongeveer 17% oplopen bij een wit-
invloed. Daarbij weten wij dat de mensen hierdoor zeer sterk worden gestimuleerd om éven 
onpartijdig te zijn. Het is alsof eventjes een paar kunstmatige verblindingen wegvallen en 
daardoor situaties weer opnieuw worden gewaardeerd. Maar die waardering heeft in 
tegenstelling met wat er bij een blauw-invloed gebeurt geen directe gevolgen. Het is geen 
activiteit, het is een toestand. De reactie zal afhankelijk zijn van alle andere invloeden die 
optreden.  
 
Als ik op deze manier probeer die golven van licht te benoemen, dan zult u begrijpen dat het 
erg moeilijk is om daarvoor enigszins wetenschappelijk verantwoorde benamingen te vinden. 
Laten wij het zo zeggen:  
Als wij spreken over een kosmische invloed, dan is er sprake van een gedeeltelijke verandering 
in het kosmisch veld dat de gehele ruimte omvat. Dat komt dan door omstandigheden tot 
uiting op die punten waar de eigen magnetische verhoudingen daarvoor gunstig zijn. Het heeft 
dus te maken met de sterkte van het magnetisch veld plus de geaardheid of de vibratie van de 
oorspronkelijke storing. Het is wat moeilijk te meten. Wanneer het optreedt, is dat overal 
gelijktijdig. Geestelijk is het eveneens nogal moeilijk te constateren, omdat wij geneigd zijn 
aan die invloed altijd dromen te verbinden. We kunnen zeggen: Dat is een kosmische invloed. 
Het kan ons eigenlijk maar weinig zeggen.  
Wat anders wordt het als we te maken krijgen met geestelijke invloeden. Want deze hebben in 
ieder geval een directe relatie met alles wat op aarde tegenwoordig paranormaal of 



© Orde der Verdraagzamen                         Kring Den Haag 
 
 

3 

parapsychologisch wordt bezien. Hier blijkt dan dat plotseling een afwijking in prestatienorm 
optreedt bij veel mediums, helderzienden etc., maar gelijktijdig dat ook intuïtieve en artistieke 
processen plotseling versneld of geremd zijn. Dat kan dan net zo goed zijn bij een componist, 
een schilder, als bij iemand die uit hout beeldjes snijdt, of iemand die een reclame ontwerpt, 
want die is op zijn manier ook een kunstenaar. Ik zou haast zeggen: een meester-illusionist. 
Dat kun je zien, als overal alle schrijvers ineens niet meer verder kunnen, dat de spirit eruit is 
en alle helderzienden misslagen gaan maken, alle magnetiseurs opeens minder resultaat 
hebben en telepaten plotseling niet meer in staat zijn om de juiste kaarten af te lezen en 
dergelijke dingen meer. Zo'n invloed zal dan wel algemeen zijn. Maar zoals u ziet, is het ook 
weer niet een omschrijving van de invloed zelf. Het is alleen een aanduiding van verschijnselen 
die wijzen op een gemeenschappelijke factor.  
Dan zijn er nog de zuiver materiële invloeden. Hier kun je heel misschien een beetje 
constateren. Het is namelijk zo, dat als je, naar de kern van het Melkwegstelsel blijft kijken, 
dan zie je dat er veranderingen van lichtsterkte zijn in een tamelijk groot aantal sterren in 
betrekkelijk korte tijd. Dat zal op 10.000 geconstateerde sterren een aantal intensiteits- en 
kleurveranderingen zijn van tenminste een 40 á 50 van die sterren. Als dat gebeurt, kun je 
zeggen. Er is wel iets aan de hand. Verder kom je alweer niet. De materiële invloeden vinden 
ook een weerkaatsing in de zon. De zon heeft haar eigen ritme. Dat zijn ritmen van bijzonder 
hevige protuberansuitbarstingen, van zonnevlekken en zo zijn er nog een paar.  
Die ritmen worden eveneens verstoord. Dat is iets wat de mensen wel zien. Zij zullen dus 
geneigd zijn om invloeden, die misschien wel uit het centrum van het Melkwegstelsel komen 
en het zonnestelsel beïnvloeden aan te spreken als veranderingen in het gedrag van de zon. 
  
Een laatste punt dat hierbij interessant kan zijn. Er zijn een aantal negatieve invloeden of 
negatieve sterren die we ook terugvinden in de astrologie. Nu weet ik wel, astrologie heet een 
soort bijgeloof te zijn. Dat is niet helemaal waar. Het is een ervaringswetenschap die is 
gebaseerd op aangenomen gegevens waarvan de juistheid onbewijsbaar is. Er is een tijd 
geleden iemand geweest die een systeem heeft ontworpen waarmee hij niet de werkelijke loop 
van de planeten volgde, maar eenvoudig uitging van een aantal willekeurige punten in de 
ruimte waaraan hij een waarde had toegeschreven en die ook verschuivingen doormaakten 
vergelijkbaar met die van de planeten. Het aardige hierbij is, dat op grond van deze gegevens 
astrologische voorspellingen mogelijk zijn met tamelijk grote nauwkeurigheid. Dat heeft men 
nagegaan. Anders gezegd: Als wij bezig zijn met astrologie en wij proberen het alleen aan de 
sterren en planeten te wijten, dan zitten we fout.  
Als we nu een ster nemen in de Grote Beer, dan moet u wel begrijpen dat wij niet alleen 
spreken over de ster. De golf van licht wordt niet alleen door de ster veroorzaakt, maar hangt 
samen met a. de uitstraling van die ster, b. de materiewolken of de magnetische storing waar 
zij zich doorheen beweegt. Daardoor ontstaat vibratie. Het ritme van de straling dat wordt 
omgezet, wanneer het de zon en de aarde bereikt, in een bepaald ritme van trilling, dat - op 
zichzelf onbelangrijk zijnde - enorm grote massa's kan verstoren en het ritme daarvan tijdelijk 
in diskrediet kan brengen, in enkele gevallen zelfs in staat zou zijn om bv. een zonneactiviteit 
aanmerkelijk te versnellen of te vertragen. Niet omdat die trilling zelf zo sterk is, maar omdat 
ze door haar geaardheid een kettingreactie teweeg kan brengen (als het de zon betreft) door 
de verstoring van het eigen veld (dat is hoofdzakelijk een temperatuurveld van de zonne-
atmosfeer) waardoor gelijktijdig een nieuwe relatie tussen die atmosfeer en de actieve 
kernmassa optreedt. Dat kunnen we dus nog een beetje wetenschappelijk behandelen. Alleen 
is mijn vraag hierbij, of het erg belangrijk is dat we de dingen wetenschappelijk kunnen 
bewijzen?  
 
Kijk, u kunt de hik krijgen zonder dat iemand wetenschappelijk kan bewijzen waardoor. Maar u 
heeft ze. Zo kunt u andere storingen in uw organisme of in uw gedrag vertonen zonder dat 
daarvoor enige redelijke verklaring is. Dan zegt men op aarde: Wij hebben toch een verklaring 
nodig, dus moet dat wel een kwestie zijn van een psychische schok of het is een of ander 
geestelijk trauma. Dat kan wel het geval zijn, maar heel vaak is ook dat niet te achterhalen. 
Met andere woorden: zo'n verklaring is een slag in de lucht. Wat we nodig hebben is niet de 
constatering van oorzaak-en-gevolg, precies weten waar het vandaan komt en hoe het in de  
eerste plaats werkt, maar we moeten beginnen met te erkennen wat het verschijnsel is. In 
elke benadering van de golven van licht moet men uitgaan van de verschijnselen.  
Die verschijnselen kun je in de wereld heel moeilijk constateren, al is het maar omdat ze 
overal bijna gelijktijdig optreden. In jezelf merk je die verandering echter wel. De mens zal 
voor zichzelf moeten gelden als een soort barometer waarop hij de binnenkomende invloeden 
uit de ruimte constateert. De golven van licht die hem bereiken, zal hij persoonlijk moeten 
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leren omzetten in een kracht die voor hem zelf bruikbaar, positief is. Nu zal het u opgevallen 
zijn dat ik hier alle kwesties van geestelijke werkingen, de invloeden van onze zijde en van 
Hogere Krachten wat buiten beschouwing laat. Die dingen zijn ook theorie. Er is een God. Maar 
wie wil bewijzen dat Hij bestaat? U kunt het geloven of u kunt het niet geloven. Er zijn 
geesten. Wanneer u doodgaat, dan leeft u heel rustig verder. Zelfs zonder de noodzaak harp of 
bazuin te bespelen, dan wel in buitengewone hitte te zitten klagen. Dus u bestaat gewoon 
verder. Maar het is geloof. Er zijn wel tekenen welke in die richting wijzen, maar bewijzen kunt 
u het niet. En als we toch met geloof bezig zijn, dan is het duidelijk dat geloof eigenlijk uitgaat 
van stellingen, die houdbaar zijn zolang de stoffelijke feiten daarmee in overeenstemming zijn.  
Wat ik heb gezegd over de stralingen, deze golven van licht die uit de ruimte komen, is in feite 
voor u een geloofspunt, niet meer en niet minder. Het kan aanvaardbaar worden gemaakt, 
maar er zijn zoveel dingen die je aanvaardbaar kunt maken.  
Je kunt zelfs aanvaardbaar maken dat je schoonmoeder een heilige is, alleen moet je niet 
rekenen dat de kerk dat goedkeurt. Dus, zo realistisch mogelijk denkend stellen wij dat deze 
golven van licht voor ons alleen kenbaar zijn in verschijnselen, dat de verklaring door mij 
gegeven een mogelijke, maar geen bewezene is en dat het juist daarom belangrijk is om bij 
een eerste benadering van dit onderwerp de vragen: "is er een Goddelijke Kracht welke die 
golven uitzendt, zijn het geestelijke krachten die het doen, zijn het levende wezens in de 
sterren welke die krachten veroorzaken," om die eveneens terzijde te leggen. Zeker, u kunt er 
veel over vertéllen, maar wat heeft u eraan? De zekerheid die u heeft, is echter wel: Ik zit in 
een aantal invloeden en die zijn hoe algemeen ook te benoemen.  
 
Als wij een zeer algemene horoscoop zouden maken voor een of ander type hier in de zaal (bv. 
een Leeuw, een Schutter, een Maagd), dan zeggen we: De Schutter zit op het ogenblik in een 
dubieuze situatie. Er is een tweestrijd gaande van belang voor die persoon. Op zichzelf is de 
komende periode waarschijnlijk erg gunstig en zullen er dus heel wat dingen worden bereikt, 
mits zo iemand zich maar niet gaat vastleggen. Tegen de Leeuw zeggen we: De laatste tijd 
heb je het nogal moeilijk gehad; het gaat niet precies zoals je wilt. Onthoud nu één ding, 
Leeuw. Als je een ander nu eens zijn gang laat gaan, zelfs als hij op het ogenblik fouten 
maakt, kun je daardoor later helpen en dan je gelijk bewijzen. Maar een Leeuw, die nu zijn 
gelijk probeert te bewijzen, verliest zijn rechten. Wat de Maagd betreft. U bent over het 
algemeen nogal wat redderig aangelegd. U wilt alles mooi en netjes in orde hebben. Onthoud 
nu dat dat in deze tijd niet gaat. En dat is heus niet alleen omdat er ijzel ligt en u een 
schuivertje maakt. In uw hele bestaan treden die invloeden op. En dat gaat voor die drie typen 
toch voor een en dezelfde periode.  
Wat kan er dan aan de hand zijn? Ik heb zo-even gezegd; Wij leven op het ogenblik in een 
rood-invloed. Die rood-invloed is samengesteld uit ongeveer 66 á 67 waarden. Het fluctueert 
enigszins omdat niet alle waarden voortdurend en gelijktijdig actief zijn. Als we kijken naar de 
astrologische typen, dan hebben we ook nog te maken met een hoog trillingsgetal van de 
mensen. Dat zal voor een ieder een beetje anders zijn. Maar als we ons nu aan dat ene 
trillingsgetal houden, dan kunnen we zeggen: Op deze invloeden zult u reageren in harmonie; 
en harmonisch met een aantal van die invloeden, ontstaat er voor u dit of dat. En dan zeggen 
wij: Schutter, je hebt het erg druk gekregen, maar het zit eigenlijk net tegen het zere been 
aan. Het gaat niet helemaal en toch gaat het eigenlijk wel erg goed. Je kunt het zelf niet 
helemaal redden. Wij zeggen dat, omdat er tenminste 4 invloeden zijn die voor de Schutter 
direct actief zijn en eigenlijk onrustwekkend zijn. Dan zijn er 2 invloeden die voor een Schutter 
stimulerend kunnen zijn voor het begeerteleven en daardoor tot twist of strijd kunnen leiden. 
  
Kijken we naar de Maagd, dan blijkt dat nog maar één van die invloeden voor de Maagd actief 
is. De Maagd zit nu met de invloed van tegenstelling. Het "ik" is geneigd tot ordening, maar 
eigen begrip van ordening kan - gezien deze optredende trilling - niet juist reageren. Kijken we 
verder, dan zien we dat er nog een aantal andere werkingen zijn die niet werken voor de 
Maagd, maar die in deze rood-invloed werken.  Daardoor zal  het voor de Maagd  heel erg  
moeilijk zijn zichzelf te handhaven, tenminste als men blijft vasthouden. De Maagd moet in 
deze tijd haar eigen tempo, haar eigen wijze van reageren, denken en ordenen terzijde 
schuiven, Ook materiële zaken die voor een Maagd vaak erg belangrijk zijn een heel klein 
beetje terugdringen en daarvoor eens letten op de inspiraties die komen. Het lijkt chaotisch, 
maar daar kun je wat beters uit halen.  
Voor de Leeuw is het ook duidelijk. Een Leeuw wil brullen. Zeer goedertieren, maar brullen. 
Koning Leo I in volle glorie. De Leeuw heeft op dit moment liefst te maken met ruim 20 
invloeden die voor het gemiddelde type Leeuw (uitzondering ascendant Weegschaal dan ligt 
het iets anders en zijn het er minder) optreden. Die 20 invloeden bij elkaar zijn enorm 
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belemmerend. De Leeuw had het zo goed bekeken, hij zou het allemaal zo goed doen en nu 
gaat het net niet. De Leeuw moet nu eindelijk eens een ander de zaak laten regelen, omdat hij 
zelf het overzicht verliest, omdat zijn eigen ideeën niet meer op de feiten van toepassing zijn, 
omdat zijn prestaties - groot als ze misschien zijn - op dit moment niet die juiste erkenning 
kunnen vinden, tenzij het een ander is die de erkenning mogelijk maakt.  
Ik ga nu alleen uit van de roodinvloed die op het ogenblik gemiddeld werkzaam is. Dan is het 
duidelijk, dat als voor verschillende mensen die invloed zo verschillend inwerkt, het erg 
belangrijk is dat men zijn eigen type een beetje kent. Er zijn mensen, die kun je blij maken 
met een kwartje en er zijn mensen, die nog ontevreden zijn, als ze een miljoen krijgen. Als je 
jezelf kent, dan weet je ongeveer hoe je reageert. Het is juist op je eigen reactie, dat je deze 
dingen kunt toepassen. De algemene regel van rood: spanning, uitbundigheid, hartstocht e.d. 
is al een voldoende waarschuwing, want je kent jezelf. Onbewust begrijp je daarom welke 
invloeden bij jou een rol kunnen spelen. En als je dat weet, dan weet je ook wel degelijk welke 
golven van licht jou kunnen beroeren en welke niet. Zelfkennis is hier noodzakelijk.  
 
Dit is en blijft allemaal natuurlijk erg subjectief. Er zijn wel algemeen waarneembare gevolgen 
en we zien bepaalde eigenschappen, maar van type tot type verschillen de uitwerkingen toch 
zeer sterk. Ik meen, dat het daarom goed zou zijn over deze golven van licht nog het volgende 
te zeggen: Elke golf van licht, die wij met een algemene term aanduiden, is samengesteld van 
aard. De hoofdeigenschap door ons daaraan verbonden geldt voor een ieder, maar ieders 
reactie zal daarin anders zijn. De belangrijkheid kan in overeenstemming met eigen aard (dat 
kun je aan het sterrenbeeld zien) plus eigen geestelijke bewustwording (dat kun je niet aan 
het sterrenbeeld zien) anders liggen. Leer zelf die invloed een beetje ontleden. Wij spreken in 
het geloof over de wereld Gods en de hiërarchie der Engelen, Tronen, Heerschappijen, 
Aartsengelen. Dat alles bij elkaar is een hemels kastesysteem. Wat is nu een engel?  
Een engel is een kracht die leeft in het Licht. Welk Licht is daarbij niet gestipuleerd. Het 
betekent dus, dat niet alle engelen in precies dezelfde wereld vertoeven. Er kunnen engelen 
zijn die bv. zonnegeesten zijn. Andere engelen zijn misschien stammen uit de kosmos, het 
onbekende, het onbenaderbare gebied achter het Verblindende Licht. Er zijn ook engelen die 
niets anders zijn dan ver genoeg ontwikkelde geesten. Als we nu over die engelen spreken, 
dan hebben wij het over persoonlijkheden. In elke golf van kosmisch licht zijn zoveel 
kwaliteiten te erkennen dat elke golf als zodanig kan worden beschouwd als een 
persoonlijkheid. Misschien dat ons dat helpt. Maar dan moet u niet denken aan de christelijke 
leer, eerder aan de Indische benadering waarin de laagste goden en godinnen in functie 
vergelijkbaar zijn met o.m. de engelen en dus voor de mensen een zeer specifieke functie 
vervullen.  
Nu is het duidelijk, dat deze functie wordt vervuld met een bepaald doel. Het gehele schema 
van lichtgolven uit de kosmos, uit de ruimte uit de geestelijke wereld hangt wel degelijk 
samen. Er zit ergens een plan, een idee. Voor zover wij dit kunnen nagaan, want helemaal kun 
je die dingen nooit ontleden, is de basis van dit alles wat wij noemen bewustwording. Een 
groot woord, net zoiets als ruimtelijke ordening. Maar een woord dat duidelijk maakt waar het 
om gaat. Het is bewust zijn. Bewust zijn is waarnemen, erkennen, weten, ervaren. Het gaat 
erom een mens zover te brengen dat hij al die invloeden bewust kan ervaren. Daar komt het 
eigenlijk op neer.  
 
Op het ogenblik, dat je dit kunt namelijk, heb je het gehele schema van de kosmos voor je 
liggen. Dan leef je misschien in de tijd, maar zul je in die tijd zien welke onafwendbare invloed 
en daarmee welke tendens op je eigen wereld en waarschijnlijk ook in bepaalde geestelijke 
werelden zullen optreden. Dan kun je hierop reagerend althans in zekere mate meester zijn. Je  
kunt leren profiteren van de stroming, als je weet hoe ze loopt, terwijl een ander misschien 
daartegenin zwemt en verdrinkt. Dat is niet zo prettig voor een mens. Omdat het 
persoonlijkheden zijn die toch met deze Krachten samenwerken, zal elke persoonlijkheid die 
harmonisch is met een bepaalde kosmische, geestelijke of zelfs materiële invloed door het 
bestaan ervan zich gedwongen voelen om zich daarin mede te uiten.  
Als u op aarde deel bent, dan zal die uiting dus ook op u gericht zijn. U zult innerlijk 
voortdurend bepaalde ervaringen doormaken, u zult flitsen van Licht ervaren, inspiraties 
invallen, perioden van verandering doormaken die - mits u ze, zo bewust mogelijk beleeft - u 
helpen erkennen welke invloeden er rond u zijn. Dus niet alleen welke persoonlijkheden voor u 
zorgen (de lieve beschermgeesten e.d.) maar ook het milieu waarin ze het doen, de invloeden 
waaruit ze het kunnen doen.  
Het beeld dat zich voor mijn ogen vertoont, als ik over deze zaken probeer te spreken, is er 
één van een uiterst complex lichtorgel waarin wij niet kunnen zien door welke kosmische 
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muziek bepaalde tonen steeds weer oplichten, terwijl andere maar een enkele keer reageren. 
Wij zien wel dat in het brandpunt daarvan zich de mensheid bevindt. Tot die mensheid 
behoren ook wij. Want een ieder, die een bepaald geestelijk bewustzijn bezit, is mens of hij nu 
leeft in de geest, in een hoge of in een lage sfeer of op aarde. Wij mensen worden door deze 
Krachten beïnvloed. Uit die Krachten wordt ons iets duidelijk over de harmonie van de 
werkelijkheid of de harmonie der sferen, als u dat liever hoort. De harmonie van alle dingen 
waardoor ze een eenheid vormen, die in een zichzelf steeds veranderend en toch gelijk 
blijvend evenwicht met steeds nieuwe gedaanten voortdurend een herhaling vormt van één en 
dezelfde Kracht en haar manifestatie. Dat is de werkelijkheid van de golven van licht uit de 
ruimte zoals ik ze probeer te zien.  
Ik heb getracht u een klein idee daarvan te geven, meer leek mij overbodig. Er is reeds veel 
over gezegd. Er zijn halve cursussen aan gewijd. Ik neem dus aan dat de aanwezigen, 
gemiddeld wel enige kennis daaromtrent bezitten.  
 
 

 
DISCUSSIE 

 
 

Vraag: U  stelde   dat  het  gele   licht  het  aardmagnetisme   beïnvloedt.   Wordt  het  
menselijk magnetisme daardoor ook beïnvloed en hoe kan daarmee het best worden 
gewerkt?  

Antwoord:Het gele licht is, zoals elke kleur die wij plegen aan te geven, samengesteld. Als wij 
zeggen dat het o.m. een variatie van het aardmagnetisme schept, dan is dat volkomen waar. 
Maar het aardmagnetisme is iets anders dan uw cyclus van levensenergie die men verkeerd 
ook wel magnetisme noemt. Toch is het zo, dat de mens die gevoelig is voor de in het gele 
licht aanwezige factoren daaruit enorm veel kracht kan opnemen. Als dit het geval is (dit erg 
voorwaardelijk), dan kunt u er als volgt mee werken: Op het ogenblik, dat u dit gevoel van 
energie, krijgt, stel u open. Dat wil zeggen: denk zo weinig mogelijk en probéér u voor te 
stellen dat u heerlijk zit te eten of drinken. Kortom, dat u al dat licht in u opneemt als een 
heerlijke delicatesse zoveel als u maar hebben kunt. Als u deze kracht in u heeft en het zijn 
geestelijke factoren die in het gele licht spelen dan kunt u op grond van de opgenomen energie 
daarmee in verbinding blijven.  
De kosmische factoren kunt u niet bereiken, maar wel de geestelijke. Dit wil zeggen, dat 
wanneer u die kracht nodig heeft, u een beroep kunt doen op die geestelijke invloeden. Dat 
kunt u betrekkelijk eenvoudig doen, als u voor uzelf een symbool maakt van dit licht zoals u 
het heeft ervaren. Ik geef maar een voorbeeld: Stel u voor, dat het een mooi gouden kruis is. 
Voor uw gevoel erg christelijk en toch goud. (Goud is wel onchristelijk, maar alle christelijke 
symbolen worden daar toch maar in uitgevoerd.) U neemt dan dit beeld (als het bij u past) in 
gedachten. U denkt daaraan en u probeert iets van die kracht die u in u heeft opgenomen, 
daarin te laten spelen. U zult dan in uw geest het gevoel krijgen dat er iets gaat leven, dat de 
ruimte en het beeld dat u zich voorstelt begint te vibreren, dat het gaat stralen.  
Op dat ogenblik kunt u gewoon met die kracht werken en zal de kracht die wordt verbruikt 
voor een groot gedeelte onmiddellijk en verder na korte tijd kunnen worden aangevuld. U 
krijgt dus in verhouding wel minder complexe levenskracht binnen dan anders in het gele licht 
met kosmische waarden het geval is, maar u krijgt er zoveel van binnen dat daardoor uw 
eigen kringloop van kracht in het lichaam, de lading van uw zenuwstelsel en daarmee 
natuurlijk ook de lading van uw aura op peil kunnen blijven. Dat betekent, dat u dan veel kunt 
geven zonder te verliezen.  
 

Vraag: Wat is de invloed van het groene licht?  
Antwoord: Het groene licht, door ons vaak als zodanig niet genoemd en slechts een enkele 
maal afzonderlijk gebruikt, als we willen wijzen op sterke geloofsinvloeden, is in feite een 
mengeling van levenskracht (vitaliteit) en mystiek weten die zodanig met elkaar versmelten 
dat daardoor de feiten (de redelijkheid) voor een groot gedeelte terzijde worden geschoven. 
Het is dus een weten dat zodanig beperkt is en gelijktijdig wordt overschat, dat men daarmee 
de hele wereld uitschakelt. Het is alsof iemand zegt: Voor mij bestaat er geen rood licht meer. 
Er is alleen maar groen licht, want de wereld is goed en groen is de kleur van God. Dat gaat 
zolang goed, totdat hij een keer door het rode licht heen rijdt. Begrijpt u wat ik bedoel?  
Wij moeten rekening houden met de werkelijke situatie. Geloof op zichzelf is een bron van 
kracht, want er zit vitaliteit, er zit levenskracht in. Maar geloof is tevens een mystieke waarde. 
Het is het innerlijk weten dat helaas wordt verwoord met aardse termen. Deze termen worden 
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dan als een letterlijke waarheid aangenomen en niet beschouwd als een symbool voor hetgeen 
in mezelf wordt beleefd. Daar zit dan de grote moeilijkheid in, want daardoor krijg je een 
zodanige eenzijdigheid van denken, dat het niet meer mogelijk is om goed te reageren. Denk 
maar aan de ayatollah. Hij weet maar één ding. Ik geloof in God. De kracht van God is op het 
ogenblik in mij, dus is alles wat ik zeg de Wil van God, dus kan het niet anders of een ieder 
heeft te doen wat ik wil. Dat is natuurlijk de volkomen foute reactie.  
Andere mensen zeggen: Wij geloven dat.... en noemt u de problemen maar op. En of dat nu 
een kwestie is van werkloosheidsvoorzieningen, kinderbijslag e.d.. Wij weten hoe het moet 
zijn. Daarbij houden zij geen rekening met de feiten. Ze houden alleen rekening met hun eigen 
denkbeelden. Dit denkbeeld is goed voor zover het hun innerlijke waarde betreft en daardoor 
hun de kracht geeft om hun uiterlijk gedrag op de juiste wijze in overeenstemming daarmee te 
brengen. Maar op het ogenblik, dat je het maakt tot een maatstaf waarmee je de hele wereld 
meet, ben je fout. Geloof is geen maatstaf waarmee je een wereld kunt meten. Het is de 
maatstaf waarmee je je innerlijke zekerheden kunt meten en waaruit je dan de kracht kunt 
putten om zelf - en dus niet anderen - volgens deze werking te leven.  
Als je dat uit het oog verliest, dan kan groen licht voor sommige mensen zelfs erger zijn dan 
het felste rode licht. Want het brengt dan de demonische invloeden in de mens zo sterk op de 
voorgrond dat hij geen begrip meer heeft voor de werkelijkheid. Voorbeeld; De Rote Armee 
Fraktion gelooft in het recht van elke mens om zichzelf te zijn. Ze is ervan overtuigd dat dat in 
de huidige maatschappij niet juist is. Vooral het geweld en het misbruik van macht wil ze 
bestrijden, daarom grijpt ze naar terreur. Waarmee ze dus zelf die middelen hanteert die ze 
eigenlijk te gronde zou willen richten in de gemeenschap, en dit is onmogelijk. Als u het zo 
bekijkt, weet u dus wat geloof betekent en weet u ook wat de groene uitstraling betekent, een 
mengeling van een van de hogere waarden van blauw en een van de meer materiële waarden 
van geel.  
 

Vraag: Het is misschien een goede bedoeling die verkeerd werkt.  
Antwoord: Ja, dat gebeurt meestal met goede bedoelingen. De meeste mensen hebben het 
beste voor met een ander en vergeten daarom zelf het beste te doen wat voor henzelf 
mogelijk is.  
 
 Vraag: Als de drie fasen blauw inwerken op een persoon, ondergaat hij dan alle drie 
          fasen?  
Antwoord: Dat ligt aan zijn eigen afstemming. 
  

Vraag: Hoe kun je je daarop afstemmen?  
Antwoord: Het afstemmen daarop wordt voor een deel bepaald door het geestelijk bewustzijn, 
dus het peil waarop u geestelijk staat en voor een deel zelfs door bepaalde genetische 
waarden. U heeft namelijk een lichaamsstructuur en die is weer mede aansprakelijk voor de 
wijze waarop de levensenergie door u heen pulseert. Het is die levensenergie plus het 
lichamelijke plus het geestelijke waardoor de aura ontstaat. Het is de aura die kan reageren op 
de verschillende fasen. Wanneer wij dus te maken hebben met blauw (we zullen het gewone 
blauw nemen, dus het bewustzijnsverruimende, het wetenschappelijke, het logische), dan kan 
een kosmische invloed daarvan bij u respons wekken.  
U kunt daarop reageren, terwijl bepaalde geestelijke invloeden die daarmee gepaard gaan u 
niet kunnen aanspreken. Zij wekken een zo zwakke reactie, dat die te verwaarlozen is. Dan is 
er ook een invloed uit de kosmos. Die beroert u wel weer sterk, omdat ze toevallig strookt met 
een deel van uw stoffelijke structuur. Dat is een vastgelegd patroon. Maar wat gebeurt er dan? 
Omdat het een kosmische invloed is, zal de manier waarop u beleeft en denkt in feite een 
mystieke zijn. U ziet dus niet de wetenschappelijke, de technische of de nuchtere verklaring 
van de zaken, maar u beleeft de innerlijke,  de  hogere verklaring  ervan.  Vaak ziet  u  daarbij  
ook nog  relaties  met andere waarden dan die van uw eigen wereld. Uw lichaam wordt echter 
ook beroerd en dit dwingt u tot een logisch handelen. Dat betekent dan op zo'n ogenblik, dat 
uw bewustzijn in strijd komt met uw behoefte om logisch verantwoord lichamelijk (stoffelijk) te 
handelen. Dit impliceert weer dat u weliswaar volgens uw wereld volkomen logisch redelijk 
handelt, maar dat uw conclusies altijd verrassend zijn, een soort sprongconclusies vormen, 
omdat het mystieke element dat u daarin introduceert voor de wereld niet afleidbaar is uit de 
normale logische procedure.  
Ik heb geprobeerd u duidelijk te maken dat de afstemming daarop niet door uzelf tot stand 
kan worden gebracht. Dat kan alleen voor het witte licht. Als u echter zo'n ervaring heeft (die 
kan mystiek zijn, maar net zo goed een verheldering van weten, zelfs een resonantie met het 
totaal menselijk bewustzijn) en u ervaart deze, dan kunt u zich daarop concentreren en kunt u 
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met die delen beter werken. Nu kan het heel goed zijn dat er in u verschillende reacties zijn op 
die samengestelde invloed blauw die de aarde bereikt waardoor bv. uw stoffelijke reactie een 
andere wordt dan uw geestelijke en uw poging om daar een redelijk logische reactie uit voort 
te brengen niet meer geheel in overeenstemming kan worden gebracht met datgene wat voor 
uw medemensen stoffelijk redelijk en logisch is. U maakt dan steeds sprongetjes waardoor uw 
conclusies wel juist zijn, maar de keuze voor juist die conclusies voor een ander duister blijft. 
Dit is inderdaad moeilijk, maar dat is het met al die dingen. Het begrijpen van deze golven van 
licht is eigenlijk een poging om te begrijpen wat de werking en de invloed ervan in de kosmos 
is of zoals men het vroeger simpel zei; wat de stem Gods is. Het is een kwaliteit die ons 
overheerst. Het is een kwaliteit waarop we kunnen reageren en door haar te begrijpen kunnen 
we die gebruiken. Maar natuurlijk, alleen binnen de geaardheid van de kracht die ons bereikt. 
Als we niet in staat zijn dat te begrijpen, dan worden we daardoor voortgetrokken.  
 
Als u naar zee gaat, dan zijn daar de Delftlandse hoofden. Daartussen is er een stroming. Nu 
heeft deze stroming trekgaten, muien. Als u nu in zo'n trekgat terecht komt, dan is dat 
hetzelfde als een mens die terecht komt in zo'n samengestelde invloed van een bepaalde 
kleur. Nu kunt u proberen daar tegenin te gaan. Dat zult u echter nooit gelukken. U kunt 
proberen uit te wijken. Wie zijdelings de stroming in gaat, komt buiten de stroming terecht. 
Zou u daarin niet slagen, dan is er nog een andere methode. Blijf zo rustig mogelijk en zwem 
langzaam met de stroming mee, dan brengt ze u vanzelf, nadat u een eind de zee bent 
ingegaan, weer terug bij de kust en wel op een punt waar het u mogelijk is om zonder veel 
moeite aan land te gaan. Als u nu dit patroon van de stromingen kent, kunt u zo'n stroming 
zelfs gebruiken om met weinig moeite een heel eind verder aan het strand te komen. Als u er 
helemaal niets van begrijpt, dan gaat u ertegen in, u wordt wanhopig en mislukt. Als u 
zijdelings uitwijkt, dan probeert u die kracht voor uzelf minder geldend te maken, en dat blijkt 
met veel moeite en zelfbeheersing dan ook te lukken.  
Die stroming wisselt bovendien in overeenstemming met een tij dat door de omloop van de 
maan mede wordt bepaald. Je kunt dus nooit zeggen: Ik ben er de baas over. Je kunt zeggen. 
Ik kan het gebruiken. Wij kunnen niet precies alle factoren overzien van de golven van Licht 
uit de ruimte. Waar ze vandaan komen, waarom ze zo zijn en waarom ze in een dergelijk ritme 
optreden, dat weten we eenvoudig niet. Wij kunnen het soms een beetje vermoeden, als het 
over geestelijke waarden en soms ook over stoffelijke golven gaat. De diepste werkelijkheid 
kunnen we niet overzien, maar we weten wel waar de trekgaten zijn, waar de kracht gevaarlijk 
kan worden. En wij weten ook op welke manier we die krachten kunnen gebruiken om toch 
iets te bereiken en hoe we ons in noodgevallen misschien met veel zelfbeheersing aan de 
inwerking van die kracht kunnen onttrekken zodanig dat we niet te ver van ons uitgangspunt 
afdwalen. Het zijn raadselen in de ruimte, in de kosmos.  
 
Mensen die zeggen dat ze weten wat God wil: zijn mensen die willen dat u denkt dat zij weten. 
Er bestaat geen werkelijke kennis omtrent God, geen werkelijke kennis omtrent Gods Wil. Er 
bestaat geen werkelijk volledige openbaring die in menselijk redelijke termen logisch 
benaderbaar is. Er bestaat alleen maar het niet-redelijke, het bovenzinnelijke, het geloof en al 
die dingen meer. Dat moeten we dan maar aanvaarden. Ik vind het altijd heel erg dwaas, als 
een geloof iets stelt wat ik als geloof aanvaard zonder dat het tenminste zijn stellingen 
waarmaakt voor zover ze op mijn wereld betrekking hebben. Als Jezus tot zijn discipelen zegt: 
"Ga uit in mijnen naam en in de naam, des Vaders, genees de zieken en drijf de duivelen uit," 
dan vraag ik aan een ieder die zegt dat hij de representant is van Jezus, dus de leerling die 
uitgaat om lering te geven: Waar blijf je dan met je genezing, met je duiveluitdrijving? Dat 
staat er toch. Waarom doe je het dan niet? Dat is een nuchtere en logische benadering.  
En dan kun je nog een stap verder gaan en zeggen: Ja, maar ik geloof toch wel in Jezus. Ik 
geloof in dit christelijke geloof. Als volgeling van Jezus wil ik bijdragen tot de verbreiding van 
zijn leer. Maar dan moet ik ook op Jezus een beroep doen en moet ik uit Jezus en uit de Vader 
proberen te genezen en duivelen uit te drijven, want als ik het niet eens probeer, dan deug ik 
niet. Dit is nu voor het christelijk geloof, maar je kunt dat voor elk geloof doen. Er zijn mensen 
die denken: een heilige oorlog voeren betekent anderen in het vuur sturen. Dat is natuurlijk 
ook niet juist. Een heilige oorlog voeren betekent dat de gezondene vóór zijn troepen uit gaat 
met zijn banier naast zich en zo de vijand (het demonische) verslaat. Een interpretatie die je 
niet van veel geleerden van de islam zult horen, maar die toch volledig in de Koran zowel in de 
soera's als in de overleveringen is vastgelegd.  
Als ik dit allemaal probeer duidelijk te maken, dan kunt u daaruit uw eigen conclusie trekken. 
Het is heel erg mooi om alle geestelijke leringen aan te horen, maar als daarin iets wordt 
gesteld dat mogelijk moet zijn, dan moet u nagaan, of dat voor u mogelijk is. En als in die leer 
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geen enkele mogelijkheid ligt tot verwezenlijking van al wat erin wordt gesteld, dan moet u 
zich afvragen, of die leer wel de juiste voor u is. Dan behoeft de leer niet onjuist te zijn, maar 
het kan zijn dat u bv. een apparaat bent voor 220 V en dat de leer 110 V heeft; dan werkt de 
zaak maar half. Zoals wij ons moeten afstemmen op die golven van licht uit de kosmos die 
voor ons een specifieke betekenis hebben, zo moeten wij ook bij leringen, ervaringen en 
belevingen ons afstemmen op datgene wat voor ons werkelijke betekenis heeft en waarmee 
wij werkelijk iets kunnen waarmaken. 
  

Vraag: Dus het trillingsgetal van de mens is gebonden aan één van de golven van Licht, 
bv. een rode invloed of straal?  

Antwoord: Het is zo, dat een mens stoffelijke een trillingsgetal heeft. Dit trillingsgetal is mede 
bepalend voor de vibratie van het levenslichaam. Daarnaast heeft de mens een geestelijk 
trillingsgetal. In de meeste gevallen zijn deze getallen althans enigszins harmonisch. Beide 
bepalen dan op welke invloeden u geheel reageert en welke invloeden u grotendeels ontgaan. 
U kunt dus niet zeggen: Ik ben geconditioneerd op een bepaalde straal in deze zin van het 
woord, maar er bestaat wel iets anders. Wij hebben namelijk de Heren der Stralen.  
Deze Heren der Stralen zijn weer iets anders dan de golven van Licht en de kleuren waarover 
we hebben gesproken. Zij zijn eigenlijk niets anders dan bepaalde bewustwordingsgangen. U 
valt onder een bepaalde Heer. Dan zeggen wij: Uw geestelijk wezen is voor een langere tijd 
gebonden aan een bepaalde ontwikkelingscyclus, aan een bepaalde vorm van bewustwording. 
Als u hoger komt, dan kunt u daar andere gebieden bij betrekken en dan wordt u dus 
universeler. Maar de basis waarmee u uit het onbewuste via de "ik"-erkenning langzaam 
verdergaat, dat behoort tot een bepaalde Straal. In deze zin behoort u inderdaad tot een 
bepaalde Straal. Die Straal zegt niets omtrent uw gevoeligheid voor de golven van licht.  
 

Vraag: Die stralen worden toch ook met kleuren aangeduid?  
Antwoord: Dat is inderdaad zo en daardoor is dat misschien verwarrend. Als wij over deze 
Stralen spreken, dan spreken we over verschillende vormen van bewustwording. Bij deze 
bewustwording zult u heel vaak het geloof zien als een zeer belangrijke ontwikkelingslijn naast 
de mystiek, het verstand, de moed en de liefde die ook belangrijk zijn. Kortom, er zijn 
eigenschappen die sterk met kleur worden geassocieerd. In onze wereld is dat nu eenmaal zo. 
Bij ons worden begrippen uitgedrukt in kleuren en vibraties. Daardoor gaan we er al heel snel 
toe over om iets in kleuren te definiëren. Dit is dan ongetwijfeld gebeurd.  
Dan kennen we nog een ander aantal Stralen, namelijk een peil van bewustzijn dat is bereikt. 
Wij zeggen dan: Ik behoor tot de 9

e
, de 7

e
, de 3

e
, de 1

e
 Straal of Plan. Dan duiden wij daarmee 

aan de hoeveelheid van universele mogelijkheden die wij naast de eigen ontwikkeling hebben 
bereikt. Dat is dus weer iets anders. Nu weet ik wel dat heel veel mensen en sommige 
sprekers helaas ook deze dingen door elkaar gebruiken. Dat is misschien wel te betreuren. 
Maar aan de andere kant: als je ziet hoe weinig de mensen er van terecht brengen, dan is het 
toch niet zo heel erg.  
 

Vraag: Maar is er dan helemaal geen verband tussen een blauwe Straal en een blauwe 
golf?  

Antwoord: Er is een verband, maar dat is een associatief, geen geaardheidsverband. Als wij 
spreken over een blauwe Straal van bewustwording, dan hebben wij het over een ontwikkeling 
waarin wat u ziet als redelijkheid en wat voor ons is erkenning en correlatie van erkenning de 
hoofdrol speelt. Spreken wij over een blauwe invloed, dan is dat een invloed (van geheel 
andere geaardheid overigens) die juist op deze gebieden werkzaam is. U ziet nu dat de kleur 
bij ons eigenlijk een geaardheidsaanduiding is en dat we daardoor geneigd zijn die aanduiding 
dan maar als kleur aan u over te brengen. Als ik zo hoor wat er hier wordt gedacht op het 
ogenblik, dan is dat inderdaad voor u zeer verwarrend.  
 

Vraag: Kunt u een definitie geven van een kosmische invloed en een geestelijke 
invloed?  

Antwoord: Een kosmische invloed is een invloed waarvan de oorzaak niet binnen het bekende 
heelal of de bekende sferen ligt, welke echter het geheel van dit heelal en alle bekende sferen 
gelijktijdig omvat en in haar werking of geaardheid is aangepast aan mogelijkheden, die in al 
die sferen plus in het heelal bestaan.  
Als wij spreken over een geestelijke invloed, dan is dat een invloed die bewust wordt 
voortgebracht door een deel van de geesten die in alle sferen, aanwezig zijn en welke invloed 
door hen naar een specifiek doel wordt geleid, zodat niet alle sferen en alle werelden daaraan 
gelijk deel zullen hebben.  
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Dan spreken we verder over de krachten die uit het Al komen. Deze krachten zijn in wezen 
stoffelijk van aard, o.m. ontstaan door wisselwerking tussen of explosie van zonnen en als 
zodanig een straling, die - beïnvloed door een aantal tussen het doel en de bron liggende 
sterren - een zeker ritme heeft gekregen. Deze frequentie die zo is ontstaan bereikt dan elk 
doel, dat is gelegen is de richting, van de straling. Wanneer een straling ontstaat door explosie 
van een aantal zonnen bv., zal de werking in alle richtingen gaan, maar door de verschillende 
modulaties en afwijkingen die optreden (storingen, magnetische stormen en dergelijke) zal de 
werking daarvan in de verschillende richtingen een geheel andere kunnen zijn. 
  

Vraag: Vandaar dat het ook periodiek zal optreden ?  
Antwoord: De periodiciteit ervan hangt wel daarmee samen, maar ze is niet geheel te 
berekenen omdat, als je van de aarde uit een invloed wilt bepalen die regelmatig optreedt in 
de kern van het Melkwegstelsel (in het gebied van de grote zonnen), dan kun je zeggen: Het 
aantal factoren dat modifiërend optreedt, ligt boven het miljoen. Daarbij kan de gehele 
regelmaat daarvan wel in een kosmisch plan bestaan, maar het is niet overzichtelijk omdat de 
baan- en bewegingsafwijkingen in 3 vlakken plus het vlak "tijd" gelijktijdig plaatsvinden en al 
deze variaties dus niet geheel te berekenen zijn.  
 

Vraag: Dus moet hieruit worden geconcludeerd dat Al en Heelal verschillend zijn?  
Antwoord: Al en Heelal zijn woorden. Als wij deze gebruiken, dan kunnen we daar verschil-
lende dingen mee bedoelen. Wij kunnen spreken over het Al of het Heelal en daarmee 
bedoelen het kenbare Al. Dat wil zeggen: de kenbare wereld van Melkwegstelsels en ledige 
ruimten die op zich, bovendien nog beperkt door de buiging van het licht, een vaste kenbare 
wereld veroorzaakt. We kunnen echter ook zeggen: Al of Heelal en daarbij denken aan alle 
geestelijke werelden, aan alle parallelle bestaansmogelijkheden die daar ook aanwezig zijn. Wij 
kunnen dan zelfs denken aan de Scheppende Kracht waaruit dit alles voortkomt, maar dan 
hebben we niet meer alleen te maken met de stoffelijke waarde. Het is dus duidelijk dat deze 
woorden heel vaak worden gebruikt, voor een in wezen toch wel afwijkend begrip. Ik ben zo 
vrij geweest om in mijn betoog juist deze moeilijkheid zoveel mogelijk te vermijden door te 
spreken over kosmos. Daarmee heb ik dan steeds weer bedoeld: het geheel van alle kenbare 
en niet-kenbare invloeden en bestaanswaarden.  
 

Vraag: Naar hetgeen u heeft gezegd over Jezus en zijn discipelen, is het niet zo dat 
Jezus dit min of meer gedaan heeft om zijn discipelen te leren hoe zij het moeten doen?  

Antwoord: Nu veronderstelt u, dat ik kritiek ga uitbrengen op datgene wat Jezus en zijn 
leerlingen hebben gedaan. Dat is natuurlijk niet aanvaardbaar en zeker niet in het kader van 
dit onderwerp. Laten wij het volgende vaststellen: Volgens een aantal apocriefe geschriften, 
verzamelde Jezus zich met zijn leerlingen en had hij met hen zeer bijzondere bijeenkomsten 
waarbij o.a. het getal 12 (apostelen), daarnaast 72 (de ouderen) en 144, dat kennelijk hier 
wordt gebruikt, niet voor het getal, maar voor het geheel van de christenen die een bepaalde 
mate van inwijding of besef hadden gekregen. Er wordt verteld dat Jezus met hen ook 
magische bijeenkomsten heeft gehouden in de woestijn. En dat zij zich regelmatig terug-
trekken in de woestijn, dat wordt mede hierdoor veroorzaakt. Als wij dit even als waar 
aannemen (het is apocrief, maar ik meen wel dat het juist is), dan zou je daaruit kunnen 
afleiden dat Jezus zijn leerlingen inderdaad heeft geïnstrueerd. Het is verder zeker dat het 
overdragen van zo verkregen kwaliteiten door handoplegging placht te geschieden. 
Handoplegging is ook nu nog bij wijding van priesters en bisschoppen één belangrijk deel van 
de gehele plechtigheid. Als zodanig moeten we aannemen, dat er nog steeds sprake is van een 
overdragen van die kracht in rechte lijn. Daarom mag ik dus aan een ieder, die zegt dat hij op 
deze wijze aan Jezus direct zijn gezag ontleent, de vraag stellen: Waarom bewijst u dat dan 
niet met de Krachten die Jezus zijn leerlingen heeft gegeven? Daarbij baseer ik mij dan wel op 
de Evangeliën die als geloofswaarden worden aangenomen.  
 

Vraag: Wat is het verblindende licht?  
Antwoord: Het verblindende licht is een uitdrukking die wordt gebruikt voor een zo volledige 
aanwezigheid van het totaal van de Krachten of van de Ene Kracht uit het Al, dat ons daardoor 
de waarneming van verschillen onmogelijk wordt gemaakt, zodat we in feite blind zijn in dit 
Licht, totdat wij er één mee zijn geworden en dan vanuit dit Licht weer de differentiatie kunnen 
kennen.  
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SLOTWOORD 
 
 

Ik heb werkelijk mijn best gedaan om bouwstenen aan te dragen voor een vruchtbare 
discussie. Nu zijn we niet helemaal in de woestijn terecht gekomen, dat is al een zegen. Als wij 
spreken over golven van Licht, dan hebben wij het in feite over de kosmische Krachten. Wij 
moeten ons realiseren dat die krachten altijd aanwezig zijn, altijd werkzaam zijn, ook als dat 
niet in gelijke waarde of in gelijke mate geschiedt. Het is belangrijk voor u te weten dat u leeft 
in een wereld waarin, buitenzinnelijke invloeden mede uw gedrag, uw stemming, uw asso-
ciaties, uw denken, Ja zelfs uw geloofsbeleving en uw geestelijke mogelijkheden voor een deel 
bepalen. Als u dat gaat begrijpen, dan zult u m.i. ook meer geneigd zijn om u af te vragen op 
welke invloeden en waarden u zelf bijzonder goed reageert, waar u faalt. Want het falen ligt 
niet alleen bij de ander, het ligt ook altijd een klein beetje bij uzelf. Dat falen ligt dan in een 
"niet vatbaar zijn" voor of een tekortschieten t.a.v. een bepaald denkbeeld of Kracht.  
Die kracht hangt echter samen met kosmische waarden, met geestelijke waarden, met straling 
uit het Al. Voor die dingen bent u misschien doof of blind of misschien kleurenblind t.a.v. een 
bepaald facet. Dit aanvaarden is noodzakelijk. Zonder uw beperkingen te aanvaarden zult u ze 
nooit kunnen overwinnen. Probeer daarom te beseffen waar u eigenlijk tekortschiet, wat met 
al uw enthousiasme en uw gehele inzet elke keer weer misgaat en realiseer u: dat moet ook 
liggen aan datgene wat ik ben, niet alleen aan de ander. Maak een lijstje op van die dingen 
waarin u zelf voortdurend weer faalt volgens eigen begrip. Probeer dan ook na te gaan op 
welke punten u plotseling tot allerlei dingen komt, bijna onoverlegd, die voor uw begrip goed, 
aanvaardbaar zijn. Denk aan de ogenblikken waarin u misschien dromen of visioenen heeft en 
probeer eens na te gaan hoe deze optreden en wanneer, in welke samenhang. Als u dit doet, 
dan zult u merken dat er bepaalde ritmen zijn waarin u juist reageert op die dromen, op die 
bovenzinnelijke ervaringen met de extra kracht en al wat u verder maar wilt. Maak gebruik 
van deze ritmen. Probeer ook in dit opzicht uw eigen levensritme te leren kennen.  
 
Dan kunt u altijd weer horen: Nu komt er die of die straling. U kunt zich dan afvragen: Hoe 
werkt ze op mij in? Als u dat doet, zult u daardoor gemakkelijker leren werken met de 
Krachten die u worden gegeven. Soms wordt u een Kracht gegeven van groot kosmisch 
belang. U zou dan wonderen kunnen doen en u speelt er alleen maar een beetje mee zoals een 
idioot kind met een geladen pistool. Levensgevaarlijk! Want u weet niet wat u doet. Probeer te 
begrijpen, dat alles wat wij aan Krachten ontvangen volgens ons besef, ons innerlijk weten 
met bewustzijn moet worden gebruikt, omdat geen enkele waarde vanuit de golven van Licht 
tot ons komend ooit precies gelijk kan gelden voor de mensen rond ons. Als dat gebeurt, dan 
is dat zo'n groot toeval dat we daarmee geen rekening behoeven te houden. 
  
Besef, dat elke invloed u beroert op een bepaalde manier. Gebruik het niet om te rekenen op 
gedrag van anderen of ontwikkelingen in anderen, maar om vanuit uzelf de anderen volgens 
hun wezen, hun werkelijkheid te helpen en te steunen. Als u een bouwwerk opricht, dan is elke 
steen belangrijk. Sommige stenen kunnen gemist worden, sommige niet. Er zijn zelfs stenen 
die, wanneer u ze wegneemt het gehele gewelf doen instorten. U bent op die manier een 
steen. Maar kunt u een sluitsteen in een gewelf zeggen, dat alle stenen aan zijn vorm moeten 
beantwoorden? Dit zou dwaasheid zijn. Moet hij zeggen, dat andere stenen het beter hebben 
dan hij? Ook dit is dwaasheid, want het is de functie van de sluitsteen om een bepaalde 
spanning te dragen, maar gelijktijdig om een bestaan mogelijk te maken. Zo heeft elk van ons 
een functie. Misschien zijn wij kleine, onbelangrijke stenen en kunnen we gemist worden, dat 
weten we niet zeker. Maar één ding weten wij wel zeker, dat wij door te werken volgens onze 
geaardheid, te werken met de krachten en de harmonieën die voor ons mogelijk zijn, wij in 
ieder geval het bouwwerk van de mensheid helpen in standhouden.  
Het bouwwerk van de mensheid dat sommigen zien als de Tempel Gods. Als we dat leren 
doen, alleen maar door op onze eigen plaats en met onze eigen waarde te werken in het 
geheel, dan zullen wij daardoor ons steeds bewuster worden van het geheel. Wij zullen leren 
begrijpen wat mensheid betekent. Wij zullen leren begrijpen wat mensheid in kosmische zin 
betekent, wat zij geestelijk is en wat zij in vele stoffelijke vormen kan zijn. En dan zullen we 
leren onze krachten juist te gebruiken. De invloeden van buiten zullen voortgaan, maar ze 
zullen voor ons alleen iets zijn wat wij delen met het geheel, zonder daarom van anderen te 
vragen dat zij beantwoorden aan hetgeen wij zijn. In de veelheid en verscheidenheid is de 
volmaaktheid uitgedrukt. Alle krachten die komen, die wij ontvangen, alle golven van Licht die 
de aarde en de mensen overspoelen of die in de sferen voortrazen, zij zijn niets anders dan 
een uiting van dit geheel. Door daaraan op onze manier zo juist mogelijk te beantwoorden 
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worden wij deel van het geheel. En door steeds bewuster deel te worden van het geheel 
maken wij onszelf meer waar in de totaliteit waarvan we deel uitmaken.  
Ik meen, dat dat het belangrijkste is wat als conclusie te trekken is uit dit onderwerp, uit uw 
vragen en ongetwijfeld ook uit de, bouwstenen, die ik heb geprobeerd aan te dragen voor een 
begrip hiervan. Vergeeft u mij dat ik niet verderga met lijsten van wit, rood en blauw licht. 
Laten wij een beetje reëel blijven.  
In onszelf ervaren wij die invloeden ook als we niet weten hoe ze heten of met welke kleur ze 
zijn aan te duiden. Als je een schop krijgt, weet je niet of ze van een ezel, een paard of een 
olifant komt misschien, maar je voelt ze verduveld goed en je weet waar ze is aangekomen. 
Beschouw zo deze golven van Licht. Het is niet belangrijk dat ze eerst worden omschreven, 
maar dat je ze leert erkennen in jezelf. Dat je zelf elke voor jou harmonische waarde ook leert 
gebruiken. Dat je je wereld benadert vanuit de mogelijkheid, die je bezit zonder een eis te 
stellen die gebaseerd is op wat je denkt te zijn. 
  
Als u dat tot stand brengt, vrienden, dan heeft u een daverende stap voorwaarts gezet. Niet 
alleen in de bewustwording van de persoonlijkheid, maar in de ontwikkeling van de mensheid 
als geheel. Laten wij hopen, dat die ontwikkeling verder kan gaan zonder conflict, dat er niet 
een strijd zal ontbranden over de juiste vorm van de bouwstenen of over de juiste plaats 
ervan, maar dat wij allen aanvaardend dat wat wij zijn en hoe wij zijn het geheel proberen te 
beleven en waar te maken.  
De golven van Licht met hun verschillende origine maken het ons mogelijk dit te bereiken. Dat 
wat in ons gebeurt, dat wat vanuit ons straalt maakt het ons mogelijk niet slechts te beseffen 
maar te bereiken. En in bereiken en beseffen samen vinden wij de volmaaktheid die nodig is 
om ons bewust te worden van die grote kracht, die - zoals ik het zo-even al heb gezegd -
verscholen ligt achter het Verblindende Licht zolang wij leven in de verdeeldheid, maar die ons 
in de eenheid bewust maakt van de totaliteit waartoe wij behoren.  
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