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LES 4 - GEEST EN STOF ALS EEN EENHEID 

Als je op aarde leeft, zijn geest en stof een eenheid. Dat hebben we trouwens al verteld in de 
vorige les. Toch heeft de geest veel meer mogelijkheden en veel meer krachten dan je je 
eigenlijk kunt voorstellen als mens. Er zijn dan een aantal typerende dingen die je kunt 
noemen, b.v. de paranormale kwaliteiten van de mens. Als mensen door telekinese b.v. 
elektrische stromen kunnen beïnvloeden, iets wat in laboratoria redelijk aanvaardbaar is 
bewezen, dan betekent dat dat de wil (de geest van de mens) invloed kan hebben op de flux 
van elektronen. En dat betekent weer dat je dus in het rijk van de kleinste deeltjes invloed 
kunt uitoefenen. Zelfs een regulerende en bepalende invloed tegen andere factoren en andere 
invloeden in. Dat houd in dat de mens dus kan reiken tot binnen het bereik van het atoom van 
de moleculaire structuur en wat dies meer zij. Toch weet de doorsnee mens daar weinig van. 
De meeste mensen geven zich niet eens de moeite om te kijken of het wel kan. 

Nu zijn er allerlei toevalsfactoren die je helemaal kunt uitschakelen. Er zijn altijd vele verhalen 
waarmee de mensen zeggen. Ja, het lijkt wel zo, maar óf het is bedrog of het is toeval. Laten 
we nu ons zelf eerst eens innerlijk bekijken. 

Wat zijn wij? Wij zijn een deel van een totale kracht die we overigens niet kennen. Wij noemen 
die kracht God, maar we weten er weinig van. Deze kracht werkt in alle dingen. Door het 
concentreren van onze wil verschuiven we a.h.w. onze wereld in de richting van het punt 
waarop wij zijn geconcentreerd. Is dat: de kleinste delen van de materie, dan zijn we daarin 
een werkzame factor. Zouden we dat doen ten aanzien van b.v. het weer of nog meer het 
zonnestelsel, dan hebben we natuurlijk als persoonlijkheid veel minder invloed dan in de 
wereld van het kleine. Daar dat deel van de kracht die wij zijn, kan elke andere vorm van 
kracht benaderen en beïnvloeden in zoverre de eigen energie voldoende is om een 
evenwichtsverstoring te veroorzaken in het energetisch, geheel waarop wij ons richten. Als wij 
ons verder realiseren, wij zijn een stoffelijk mens, dan moeten wij ons ook realiseren: een 
stoffelijke mens heeft een wereldvoorstelling die niet wordt bepaald door de werkelijkheid. Ze 
wordt bepaald door zintuiglijke waarneming plus een aantal vergelijkingsfactoren en nog een 
aantal conventies die voor het merendeel emotioneel gebaseerd zijn. 

Ons wereldbeeld heeft dus niet met de werkelijkheid te maken. Dan kunnen wij dat 
wereldbeeld nooit als volledig vaststaand beschouwen. We kunnen alleen maar zien dat het 
voor ons een werkelijkheid is die, zolang wij daarin voldoende geloven, voor ons blijft 
functioneren. Op het ogenblik echter dat we anders gaan denken, wordt voor ons die 
werkelijkheid anders. Niet voor anderen, alleen voor ons. 

Dat is erg interessant. Want wanneer de stof één is geworden met de voorstelling die de geest 
heeft, blijkt dat de waarde van de geest bepalend is voor het gebeuren in de stof. Dan zou je 
theoretisch door muren heen kunnen lopen. De mensen doen dat meestal niet: ze lopen er 
meestal tegenaan. 

Je zou dus elke materiele structuur a.h.w. kunnen aanpassen aan je behoefte om verder te 
gaan. Je zou bepaalde verschijnselen gewoon door je geest kunnen uitschakelen en dan zijn ze 
er voor jou niet, maar dan kunnen ze je ook niet beïnvloeden. Als je niet gelooft dat vuur 
vernietigend is, dat vuur je iets kan doen, dan loop je door het vuur heen en is er niets aan de 
hand. Het zijn niet alleen de vuurlopers. Er is een heel bekend verhaal: 

Een heilige man zit te mediteren, terwijl rond hem de dessa afbrandt. Theoretisch had die man 
op zijn minst genomen vol blaren moeten zitten. Hij zat niet vol blaren, hij mankeerde niets. 
Er zat zelfs geen stofje, geen asvlekje op het gewaad dat hij aanhad. De man had gewoon het 
vuur ontkend en daardoor had het vuur ook hem ontkend. 
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Nu neem ik niet aan, dat u in staat bent om dergelijke prestaties te volbrengen. Om dat goed 
te doen heeft u een nogal lange training nodig. Want het werkelijkheidsbesef van de mens is 
zozeer gebonden aan de conventies die eromheen bestaan dat het bijna onmogelijk is om zich 
helemaal daaruit los te maken. Maar we kunnen stoffelijk toch wel een aantal factoren zien die 
twijfelgevallen zijn, van: is dat nu wel zo? Op het moment dat wij ons die vraag kunnen stellen 
in de werkelijkheid en in ons iets voelen wat anders is, ontstaat er een z.g. 
werkelijkheidsverschuiving. Dan hebben we daar een factor gevonden die we kunnen 
beïnvloeden. 

Bij de paranormale genezer is dat b.v. de zuivere aanname: dat zijn kracht de kracht van een 
ander kan aanvullen of dat er ergens energieën zijn die dat voor hem zullen doen. Als die 
overtuiging meer dan voldoende is, kun je inderdaad genezen. Het is geen gekheid, want je 
merkt het aan de resultaten. Maar als je denkt: ach, ik zal het maar proberen, het is eigenlijk 
toch maar…… dan is de kans dat je slaagt al veel kleiner. 

Op het ogenblik dat je iemand of iemands kwaal of ze echt is of niet eenvoudig beschouwt als 
een waanvoorstelling en je begint dat psychologisch te benaderen, maak je je patiënt in 9 van 
de 10 gevallen erger dan hij was. Het is het bewijs, dat onze eigen voorstelling erg bepalend is 
voor datgene wat we kunnen doen. Niet alleen zuiver stoffelijk, maar ook in geestelijke zin. 

Nu is onze geest een entiteit, een wezen, dat in zich een weten bezit. Dat weten kan stoffelijk 
alleen worden uitgedrukt als een aanvoelen en soms als een onredelijke ingeving, een soort 
intuïtie. Wij kunnen die dingen natuurlijk opzij zetten. Wij zeggen: Wij moeten rationeel zijn. 
Dan heeft u er niets aan. Maar als u gaat werken met deze krachten en deze kennis van uw 
geest, dan ontstaat er een werkelijkheidsrelatie waarin de krachten van de geest stoffelijk ter 
beschikking zijn en omgekeerd uw stoffelijke problemen niet meer materieel logisch worden 
opgelost, maar in feite geestelijk en met geestelijke energie tot een oplossing worden 
gebracht. Dan blijkt, dat er een aantal factoren in de stof zijn die een enorme belemmering 
kunnen zijn. Om een paar voorbeelden te geven: 

Begeerte-element. Als u weet dat u geld nodig heeft en u krijgt bij toeval een lot, dan is de 
kans groot dat u een prijs trekt. Als u zich voortdurend concentreert op het winnende lot 
omdat u met alle geweld die prijs wilt winnen, dan is 999 op de 1000 het zo dat u de absolute 
niet trekt. Waarom? 

Begeerte en voorstellingen zijn gebonden aan stoffelijke relaties aan de verhoudingen van de 
gemeenschap. Deze verhoudingen zijn niet reëel. Onthoudt u dat goed! Ze zijn voor u 
werkelijk, maar ze zijn geen totale werkelijkheid. Dan bent u bezig met iets wat buiten het 
bereik valt van de geest. U kunt dus de energieën waarover de geest veel vrijer kan 
beschikken niet inschakelen noch daaruit een voorwetenschap of iets anders gewinnen.  

Ik geef een ander voorbeeld dat het tegendeel is: U heeft helemaal geen idee van: ik moet 
precies weten hoe het met Jansen gaat die in Londen zit. Op een gegeven moment echter 
ontstaat eenvoudig de relatie. U denkt aan Jansen. Maar dan heeft u ook een aantal gegevens 
over Jansen. Er kunnen zo emoties, er kunnen zelfs lichamelijke gevoelens worden 
uitgewisseld, er kunnen denkbeelden worden uitgewisseld. Waarom? 

Omdat de relatie op zichzelf zonder meer een erkende is. Ze is niet nader gedefinieerd: zo 
bestaat eenvoudig. Door het feit, dat u deze als bestaand aanvaardt, zal uw geest eveneens 
dit als een voor u bestaande waarde beschouwen. En aangezien elk wezen een vorm van 
energie is, is voor de geest de ander een werkelijkheid, maar een energetische. Het resultaat 
is dat die geest dus haar indrukken overstuurt. En aangezien er een aantal stoffelijke normen 
bestaat is de kans heel groot dat de overdracht gebeurt naar rato. 

Met andere woorden als je aan iemand denkt met een hatelijk gevoel de ander opeens denkt: 
die rotvent of die rotmeid. Het is dus absoluut iets waarbij geest en stof samenwerken en dan 
de stoffelijke normen overschrijden. Dit is interessant, want als we dat nu zeggen t.a.v. 
verschijnselen, dan zou het sensationeel zijn als ik het ook zou kunnen. Als u het heel ernstig 
probeert, dan lukt het niet omdat u het te krampachtig doet. Maar als u daarnaast eens stelt: 
de eenheid stof geest betekent dat een grotere, maar niet meer rationele wereld wordt 
betreden waarin de mogelijkheden niet meer door logica of menselijke begrenzing worden 
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bepaald: maar alleen door het vermogen dat de persoonlijkheid heeft tot uitwisseling met 
andere delen van de totaliteit. 

Wij komen dan op het punt dat we zeggen: Die eenheid van stof en geest is toch wel erg 
belangrijk. Ze is dat voorlopig uit de aard der zaak. Er komt een ogenblik dat u uw stoffelijk 
lichaam weer achterlaat. Misschien dat u later nog op herhalingsoefening moet gaan omdat u 
reïncarneert, maar dat is dag van latere zorg. De geest is nu de blijvende factor, de stof is de 
vergankelijke factor. Dit is eigenlijk een geloofsartikel. Je moet doodgaan om te weten dat het 
waar is. 

Dit betekent, dat de geest en al datgene wat in die geest bestaat veel omvattender is (ook qua 
bewustzijn, qua vermogen, qua mogelijkheid) dan je stoffelijk ooit kunt bereiken. Door de 
geestelijke waarden te aanvaarden als deel van je totale persoonlijkheid en daarop te reageren 
en daarmee te werken, heb je de beschikking gekregen over een enorm reservoir van kennis 
dat dan weliswaar gevoelsmatig of intuïtief tot uitdrukking komt, maar dat desalniettemin op 
een totale werkelijkheid slaat. Het heeft dus niet alleen maar betrekking op één enkel punt, 
gen enkel geval, maar dat in feite het gehele beeld van je leven helpt bepalen. 

Dan moeten we nog een stapje verder. Ik heb gesteld: er is een totale energie waarvan we op 
de een of andere manier deel zijn. Ik stel: ik kan het niet bewijzen. Maar wat blijkt nu? 
Wanneer ik mij instel op bepaalde vormen van kracht, dan zijn die vormen van kracht 
werkzaam en gebeuren er de meest vreemde dingen. Dat is een feit dat zelfs aan de hand van 
onze Steravond bewezen had kunnen worden. 

Bij hoge uitzondering werd hier door eliminatie van bepaalde krachten ingegrepen. Er zijn 
sedertdien al twee staatsbegrafenissen geweest en de derde is in de maak. Niet dat wij 
zeggen: O, wat zijn we blij. Wij hebben daar (Rusland) een stel mensen uit de weg geruimd. 
Deze mensen zijn - zoals ze functioneren - niet harmonisch in het geheel. Door ze weg te 
nemen herstel je weliswaar de harmonie niet maar voorkom je een blijvende disharmonie. 
Geestelijk kan zo iemand zeer waarschijnlijk toch wel weer begrijpen dat hij moet reageren op 
het geheel, niet alleen op een klein deel en zal zo iemand na de overgang gemakkelijk weer 
verder kunnen gaan. 

Dit is iets wat eigenlijk belachelijk klinkt. Daar zit de Orde van de Verdraagzamen. Even 
daarna wordt er een urn bijgezet in de muur om het Kremlin. Het is krankzinnig, maar het is 
wel gebeurd. Het is gebeurd omdat de geestelijke energie, of moet ik zeggen: de totale kracht 
waarvan de geestelijke energie alleen maar een verschijnsel is, nu eenmaal altijd werkt in de 
richting van harmonie en evenwicht. 

Als wij een eenheid van stof en geest nastreven, dan moeten wij ons dat heel goed realiseren. 
Er is ook in ons leven een wet van evenwicht. Er is in ons leven een wet van compenserende 
velden. Wij kunnen ons niet onttrekken aan de voortdurende ingrepen van de totale kracht, 
omdat wij binnen die kracht nu eenmaal een zuivere functie moeten uitoefenen en dit alleen 
kunnen doen en ons daarvan bewust kunnen worden, indien én geest én stof dat als eenheid 
ervaren. 

Het is een beetje dwaas te zeggen dat mensen een roeping hebben. U kent dat wel. Sommigen 
voelen zich tot Jezus geroepen. Zij hebben zich bekeerd en nu behoren zo tot de een of andere 
sekte. Anderen voelen zich geroepen en zijn priester geworden. Of zij voelen zich geroepen om 
een volk te leiden. Dat is iets wat zolang je eerlijk blijft goed gaat, maar zodra je een beetje 
meer aan jezelf gaat denken een volksmisleiding wordt. 

Die roeping bestaat niet als zodanig. Er is geen stem die zegt: Ik roep u om priester te 
worden. Of: Ik roep u om christen te worden. Maar als wij die roep horen, dan betekent dit: Ze 
hebt een harmonisch vermogen. Probeer de eenheid te bereiken die je nodig hebt. Dan is 
roeping eigenlijk ook iets wat te maken heeft en met geest en met stof. 

De mens die geroepen wordt moet een eenheid proberen te bereiken tussen geest en stof. Hij 
moet zowel van binnenuit leven als ook in zijn normaal stoffelijk bestaan zo harmonisch en zo 
juist mogelijk functioneren. Hij mag rustig zichzelf zijn met alle fouten die er eventueel 
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aankleven, volgens menselijke beschouwing dan. Dat heeft helemaal geen belang. Hij moet 
echter wel harmonisch zijn. 

Als je harmonisch bent, dan reageer je op omstandigheden die je menselijk gezien niet kunt 
kennen. In dit weer b.v. weet je precies wanneer je moet vertrekken om op een bepaalde tijd 
nog aan te komen op je bestemming. Je weet precies wanneer je van je gewoonte moet 
afwijken, een andere weg moet volgen, van andere vervoermiddelen gebruik moet maken 
zonder dat je kunt zeggen: ik weet precies waarom. Maar het blijkt wel dat, als je dat doet het 
schema waarin je stoffelijk gebonden bent, zolang het maar harmonisch is met het geheel, 
wordt vervuld. Dat zijn dingen waar de mensen aan voorbij lopen. 

De eenheid die we nodig hebben, geeft ons ook nog iets anders. Als stof en geest een zijn dan 
zijn we ook een met een van de grote krachten waar men als mens toch tijdelijk bij betrokken 
en in gevangen is: de kracht van de ruimte zelf. 

Nu kunnen wij erover gaan debatteren of de aarde een persoonlijkheid is en vergelijkbaar met 
de mens of niet. Maar wat doet dat ter zake? 

De aarde heeft in ieder geval een fluctuerend krachtveld. Ze heeft in zich een fluctuerende 
verhouding m.n. ten aanzien van de zon en de planeten. Als ik harmonisch ben met het 
geheel, dan ben ik harmonisch met de aarde. Dat wil zeggen, dat elke verandering die in het 
geheel van de aarde plaatsvindt, of dit nu een stoffelijke is b.v. een aardbeving of 
mijnentwege een te hevige sneeuwbui danwel een geestelijke, dus een beïnvloeding van 
stemming, van gebeuren in meer mentale zin. Ik weet het. Ik ben er deel van. Ik reageer erop 
voordat er een kenbaar verschijnsel is. 

Denkt u niet dat dat zo maar een sprookje is. Dieren zijn in vele gevallen als kinderen. Ze 
leven in harmonie met hun omgeving die eigenlijk niet is uit te drukken in menselijke 
begrippen. Er zit geen moraal in. Er zit wel genegenheid in, maar toch ook weer met liefde 
zoals je dat menselijk bekijkt. Er zit ook geen geloof in, maar er zit wel een vertrouwen of een 
afhankelijkheidsrelatie in. 

Da dieren voelen een wisseling van het weer aankomen tegen alle bepalingen van de Bilt in en 
reageren daarop. Zij weten dagen van tevoren wanneer een bepaald gebied zal worden 
getroffen door een aardbeving of een vloedgolf en trekken weg behalve, als ze gedomesticeerd 
zijn. Dan is de mens voor hen een beslissende factor geworden en reageren ze niet meer 
volgens hun instinct, ze worden alleen onrustig. 

Realiseer u dit: een harmonie met de aarde. Maar met veel meer, ook met andere dingen. 
Want als de aarde een relatie heeft met de zon, dan is de mens, die harmonisch is met de 
aarde (met haar veld) automatisch ook verbonden met de zon, met haar werking en uitstraling 
zoals die kenbaar zijn, maar ook, met haar fluïdum dat niet kenbaar is, maar dat wel degelijk 
in het planetenstelsel een rol speelt. 

Je bent met alle dingen verbonden. Je gaat intuïtief reageren menselijk gezien vaak onredelijk. 
Maar met al die onredelijkheid, inclusief haar terughoudendheden, haar schijnbaar 
doorzettingsvermogen of enthousiasme, is het te herleiden tot het voortdurend scheppen van 
de meest harmonische situatie die onder bepaalde omstandigheden mogelijk is gezien alle 
geestelijke en stoffelijke invloeden die van buitenaf zullen optreden. 

Nu een typische opmerking. Ik vraag u, of u kunt meekomen. Nu weet ik, dat u door de 
manier waarop u bent geconcentreerd grotendeels geestelijk wel kunt meekomen. Maar ik 
bemerk dat er enige moeilijkheden zijn t.a.v. technische termen die ik heb gebruikt, 
vergelijkingen die u niet helemaal aanspreken. Laat mij dit nu ook eens zien in het verband 
stof en geest. 

Het is niet belangrijk of mijn argumenten voor u goed of overtuigend zijn. Het is belangrijk of 
u innerlijk aanvoelt: dit is voor mij juist. Niet: dit is voor iedereen juist, want dat kunt u niet 
weten. het is voor mij juist. Datgene wat u als goed aanvoelt, is een factor in uw geest en niet 
alleen in de stof. De beelden, die ik daarbij verschaf, zijn alleen maar een uitdrukking, de 
mogelijkheid tot een redelijke benadering daarvan. U kunt dus alleen door uw aanwezigheid en 
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een bepaalde mate van geestelijke overeenstemming, zoals we die op het ogenblik hier 
hebben, vele dingen opnemen zonder dat u deze verstandelijk kunt verwerken. 

Nu nog een typisch verschijnsel, Wanneer er een toestand voor u ontstaat waardoor u 
emotioneel mede het gevoel heeft: ik moet een argument vinden, dan zult u argumenten, die 
u heeft gehoord en allang heeft vergeten, u plotseling herinneren of zelfs zonder te weten 
waar ze vandaan komen ze uitspreken en tegen uzelf zeggen: Hoe kom ik er eigenlijk aan, 
maar het was wel goed dat ik het heb gezegd. 

Dan blijkt dat de harmonie - hoe beperkt dan ook - die wij tijdens een lezing als deze tot stand 
brengen ook inwerkt op het gebied van de geest. 

Daarmee is een invloed geschapen die op uw persoonlijke harmonische mogelijkheid is 
gebaseerd en die een wisselwerking met de stof veroorzaakt. Deze wisselwerking met de stof 
is niet tijdgebonden. Het kan zijn dat u haar pas na 20 jaar gebruikt. Als u het nodig heeft, 
komt het naar voren. Het kan zijn dat u dingen heeft vergeten. U komt dan in een situatie en u 
denkt ineens: hoe was dat ook weer? U stelt zich dan in (u weet niet eens meer waar u het 
heeft gehoord) en daardoor vindt u een oplossing, een uitweg. Dat is de reden waarom de 
geest en de stof zo dicht mogelijk vereend moeten zijn, ook in hun wereldbesef en hun 
wereldwerking. 

Zeker, de geest is een kracht. De stof is een vorm van kracht die zichzelf niet als zodanig 
beschouwt. Maar als ze een eenheid zijn, dan is de kracht dominerend is de bewustzijnsinhoud 
van het geheel ook voor het stoffelijke deel toegankelijk en is daarmee een mogelijkheid 
geschapen om een innerlijke weg te vinden zonder daarbij tevens de uiterlijke wereld te 
verloochenen of van u af te wijzen. Integendeel, u kunt ze tot eenheid brengen. Dit is het 
belangrijke punt dat ik vanavond wilde stellen. 

Ik zou u willen aanraden om u met deze vraag bezig te houden. Niet dat al wat wij hebben 
gezegd voor honderd procent juist moet zijn, maar het is een punt van overweging. Denk 
daarover na. 

Vraag u af, of u niet uw intuïtie teveel verwaarloost of misschien teveel de intuïtie gebruikt als 
basis voor een soort droomwereld zonder iets daarvan in de werkelijkheid om te zetten. U 
heeft hier misschien toch een leidraad gevonden die het u mogelijk maakt beter uw innerlijke 
weg te volgen en gelijktijdig een betere uitdrukking te geven aan de werkelijke waarde van uw 
persoonlijkheid. 

                                                   MODERNE HEKSEN 
 
De hekserij is gebaseerd op bepaalde natuurharmonieën. Daarbij behoren allerlei astrale 
gebieden. 

Een werkelijke heks is iemand, die toch in feite van een harmonie uitgaat. Zelfs de z.g. boze 
heksen, die overigens ver in de minderheid zijn, zijn altijd nog aangewezen op datgene 
waarmee zij harmonisch zijn: 

Nu zijn er tegenwoordig mensen die je met enige goede wil moderne heksen zou kunnen 
noemen. En dan heb ik het heus niet alleen over degenen die ruggelings rond het altaar 
dansen. Een moderne heks zou je als volgt kunnen omschrijven: 

Een vrouw (soms ook een man) die in het eigen denken uitermate eenzijdig is, die harmonieën 
zoekt op een basis die voor de gemeenschap niet aanvaardbaar is en die bovendien probeert in 
die gemeenschap werkingen tot stand te brengen die niet in overeenstemming zijn met de 
wens van de meeste. Vroeger was je in zo’n geval een heks en diende je verbrand te worden. 
Tegenwoordig ben je een communist en word je van bepaalde functies uitgesleten. 

Stel u nu eens voor hoe zo’n moderne heksenbijeenkomst zou kunnen verlopen. 

Men komt samen. Die samenkomst wordt altijd gedragen door een denkbeeld, dat dermate 
overheersend is dat alle gebaren, bewegingen en zelfs gedachten daardoor wordt bepaald. Dat 
zou dus evengoed een groepje rechtse ijveraars kunnen zijn, een groepje feministen. Rood 
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Front of iets dergelijks. In deze bijeenkomst nu wordt een beeld opgebouwd van datgene wat 
de wereld moet zijn. Behoren ze tot de goede heksen, dan zullen ze bepaalde dingen in de 
wereld verbeteren. Niet alleen dat ze zelf iets doen, maar met hun hele denken bevorderen ze 
in de gemeenschap bepaalde ontwikkelingen. 

Hebben we te maken met de slechte heksen, dan zijn ze overal tegen en dan verzetten zij zich 
alleen. Maar in dit verzet proberen zij gelijktijdig ook geestelijk anderen aan te vallen in hun 
waarde, hun vrijheid en hun macht. 

In de oude tijd waren heksenbijeenkomsten gekenmerkt vaak door het gebruik van bepaalde 
stimulerende middelen. De beroemde heksenzalf b.v. had een aantal contactgiften in zich. Er 
zat ook belladonna in en nog zo wat van dat goed, zo’n zalf werd dan op de blote huid 
gewreven en had dan een hallucinatoire inwerking. Met andere woorden men leefde in een 
soort wereld die niet de zuiver stoffelijke was. Hetzij een fantasie wereld, hetzij een meer reële 
wereld die echter voor anderen niet kenbaar was. Daar komt het op neer. 

In de moderne tijd is men misschien high en gebruikt men een sticky of misschien nog andere 
middelen. Of men gebruikt eenvoudig slogans en kreten waarmee men zichzelf opwindt tot 
men in een toestand van onredelijkheid is gekomen en daarmee een wereld aanvaardt die 
eigenlijk niet bestaat voor andere mensen. Dat is het kenmerkende van een heks. 

Een heks leeft in een wereld die voor anderen zo niet bestaat. Daardoor kan ze ook dingen 
doen die voor anderen niet helemaal aanvaardbaar en in vele gevallen ook niet te begrijpen 
zijn. 

Veel heksen, zelfs in de moderne tijd, houden zich bezig met pendelen, kristalkijken, 
kaartleggen om een paar van de meer uiterlijke verschijnselen te noemen. Onder hen zijn 
bekwame astrologen: Er zijn ook nog wel heksen die zich bezighouden met paranormale 
genezingen of in andere gevallen met het leggen van vloeken op anderen. 

Er is niet veel veranderd. Het enige dat is veranderd, is de mentaliteit van de wereld die eens 
de werking van de heksen als volkomen reëel aanvaardde, terwijl men nu eenvoudig zegt, dat 
is onzin en eventuele gevolgen daarvan probeert weg te praten. Elke wereld, ook de uwe, 
heeft een groot aantal factoren die niet logisch en niet berekenbaar zijn. Laten we maar 
beginnen met het meest onlogische van deze wereld. 

Het merendeel van de mensen gelooft in goden of een God, in duivels of demonen. Je kunt 
natuurlijk altijd wel iets vinden dat daar een beetje hij past. Maar nooit kun je bewijzen dat die 
God beantwoordt aan hetgeen je van die God zegt. Nooit kun je bewijzen dat de duivel 
datgene is wat je zegt. In het christendom vind ik dat helemaal en ook in bepaalde andere 
godsdiensten.  

Er is een God. Die God heeft alle dingen voortgebracht. Dan is er de duivel. Dat is nu net 
zoiets als je zegt: God is een locomotief en heeft een tender en die hebben we maar Satan 
genoemd. Het is een twee-eenheid. Je kunt het eigenlijk niet scheiden. Ze kunnen zonder 
elkaar zelfs niet functioneren, zou ik zeggen. Kijk: die onlogische religies, die onlogische 
benaderingen worden door iedereen aanvaard omdat ze op aarde instellingen zijn geworden. 
Heksen daarentegen zijn nooit aanvaard, want ze vormden een directe macht. Ze zijn in staat 
krachten op te roepen waartegen je redelijk gezien geen verweer hebt en waarmee je geen 
rekening kunt houden. En dat maakt ze tot een bedreiging. 

In de huidige tijd proberen ze dat dan weg te lachen. In oude tijden probeerden ze hen uit te 
roeien. En dan gaat het heus niet alleen om de aantasting van de kerk en het kerkelijk 
leergezag, al werd dat een lange tijd als een hoofdreden gegeven. Het was wel degelijk vaak 
dat de z.g. of echte heksen een geestelijke invloed hadden, dat ze bepaalde dingen tot stand 
wisten te brengen waar de hoge heren (dat waren toen werkelijk oligarchen) het niet mee 
eens konden zijn. Ze waren een aantasting van de gevestigde orde. 

Je kunt zeggen, dat iedereen die de gevestigde orde een beetje intens aantast in deze tijd ook 
aan een soort heksenvervolging onder hevig zal zijn. 
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Wat is het kenmerk dan van een groep die wij als moderne heksen kunnen aanspreken. Ze 
heeft altijd een of twee leiders. Zijn het twee leiders, dan is dat altijd een man en een vrouw. 
Is er één leider, dan is dat in de moderne tijd meestal een vrouw. In de vroegere covens had 
je de magiër, de man als centrum. Tegenwoordig zie je meestal de vrouw als centrum. In de 
oude tijd was een dergelijke groep samengesteld uit vrouwen. In de moderne tijd is de 
samenstelling veelal gemengd. 

Elke groep die hieraan beantwoordt, zal dan verder moeten voldoen aan bepaalde eisen. Een 
ervan is het geloof in het vermogen om dingen te doen die volgens anderen onmogelijk zijn. Je 
kunt nooit een heksengroep hebben als er niet een enorm zelfvertrouwen is. Een 
zelfvertrouwen dat een andere werkelijkheid voor zich zo volledig heeft aanvaard dat vanuit 
die andere werkelijkheid wordt geageerd. 

Dan is het verder noodzakelijk dat men zijn eigen vaktermen heeft. Wat dat betreft is er in de 
moderne tijd een groot aantal groepen die daaraan kan beantwoorden. Men zou het kunnen 
hebben over rechtsgeleerden, de politici, de medici enz. Elke wetenschap en elke tak van de 
maatschappij heeft, tegenwoordig wel zo’n beetje haar eigen geheimtaal. 

Een heksengroep heeft een aantal termen of uitdrukkingen die buiten de norm valt. Soms zijn 
dat vreemde woorden. Ze worden ontleend aan oude talen: het Sanskriet, Latijn, Grieks. In 
andere gevallen worden ze ontleend aan dialecten die niet algemeen gangbaar zijn en dan 
worden verbasterd. Zo zijn er op het ogenblik groepen, die voornamelijk nog in Italië werken 
en voor een deel in de Pyreneeën, die een aantal uitdrukkingen gebruiken die in feite 
verbasteringen van Syrische woorden zijn. Ze zijn van hun betekenis volkomen vervreemd, 
maar als de leden die woorden onder elkaar gebruiken, dan weten ze precies waar ze het over 
hebben. 

Die vaktaal is nodig, omdat een bezwering nooit helemaal in verstaanbare taal kan worden 
uitgesproken. Een bezwering namelijk moet losstaan van de werkelijkheid. Dat losstaan kan 
worden bereikt door namen te noemen die anderen niet kennen of die voor anderen een heel 
andere betekenis hebben. Het kan ook gedaan worden door bepaalde mantrams te gebruiken. 
Je hebt du.s a.h.w. klankrijmen.  

Als we nu kijken naar sommige groepen, dan blijkt dat zelfs politiek agerende groepen 
dergelijke termen soms hebben ontwikkeld: Een geheimtaal die alleen voor de ingewijden 
helemaal duidelijk is. Dat is een kenmerk van de heksengroep. 

Het is toch duidelijk dat degenen, die zich bezighouden met dit hanteren van ondergrondse 
krachten, moeten leven in een werkelijkheid die niet voor iedereen toegankelijk is. Dat houdt 
in, dat hun eigen wereld voor hen redelijk is, maar dat hetgeen daaruit voortkomt voor 
anderen niet rationeel is. En dan zitten wij meteen mooi in de boot. Want wat is het 
eindresultaat? 

Moderne heksen komen tot een eigen moraliteit. Ze zijn veel meer gebonden aan hun zeden 
dan de doorsnee burger aan de publiek geldende moraal. Dat is in die moraliteit sterk 
verschillen van hetgeen algemeen gangbaar is, dat is duidelijk. Ze leven in een andere wereld. 
Voor hen gelden andere wetten, andere rechten. 

Dan valt op dat sommige groepen de duivel aanbidden niet omdat zij de duivel als hun heer 
beschouwen, maar omdat zij uitgaan van het standpunt: God is goed dan kun je beter de 
duivel te vriend houden. Je hebt dan van geen van tweeën last. Een heel typerend iets. 

Een ander opvallend punt is, dat bij zeer vele van die groepen bepaalde gebeden worden 
gezegd. In die gebeden treffen we tot onze verbazing dan allerlei engelen en aartsengelen aan 
die zeer waarschijnlijk uit het een of ander boekwerk, misschien uit de Kaballa, zijn gehaald, 
maar die wel degelijk voor anderen goede geestelijke invloeden en krachten zijn. 

Er zijn heksen die St. Michael, de aartsengel, aanroepen om hun de kracht te geven waarmee 
zij o.a. het weer, de groei van planten en dieren en ook andere zaken beïnvloeden. Er is een 
St. Michaelslegioen dat diezelfde St. Michael aanroept om een ieder te vernietigen die het niet 
eens is met hun enghartige opvattingen. 
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In de aanroeping blijkt dus ook weer dat de naam op zichzelf niet identiek is met een vaste 
eigenschap of met de persoonlijkheid, maar dat ze door verschillende groepen wordt gebruikt 
voor heel verschillende werkingen. De persoonlijkheid die men zich daarbij voorstelt zal dus uit 
de aard der zaak ook sterk verschillend zijn. 

U heeft in het eerste gedeelte - naar ik aanneem - gehoord dat een geestelijke werkelijkheid 
altijd dominant is ten aanzien van een stoffelijke. Dat is nu precies datgene wat elke groep, die 
u onder dat heksenbegrip kunt vangen, in zich draagt. Men heeft niet te maken met de 
werkelijkheid van anderen, men heeft een specifieke eigen werkelijkheid die niet is gebaseerd 
op rede maar op gevoelens. Wat dat betreft zou u ook de Paus een heksenmeester kunnen 
noemen, want ook hij werkt, eigenlijk met denkbeelden die niet rationeel zijn, maar die door 
hemzelf als volledig rationeel worden beleefd. Die denkbeelden zijn mede bepalend voor de 
hele wereld, al zal de wereld zich daarvan weinig aantrekken. 

Ik heb nog een paar aardige stellingen voor u. 

1. Eens waren heksen buitenbeentjes. Nu zijn heksen datgene wat de wereld het meest 
nodig heeft, omdat alleen heksen een geestelijk tegenwicht kunnen geven tegen een 
materialistisch mechanistische organisatie en structuur. 

2. Datgene wat heksen als ritueel gebruiken is alleen maar een vorm van 
werkelijkheidsvervreemding. De werkelijke zin van hun werken ligt in het wereldbeeld 
dat zij daarmee voor zichzelf oproepen. Een dergelijk wereldbeeld is even werkelijk als 
elke voorstelling die een ieder normalerwijs zou koesteren. 

3. Heks zijn is alleen maar een betiteling. Als u op uw eigen manier met geestelijke 
krachten probeert te werken, als u daarbij al dan niet in samenwerking met anderen 
probeert bepaalde geestelijke werkingen om te zetten in stoffelijk gebeuren, dan 
behoort u tot degenen die als heks worden aangeduid.  

4. U kunt nooit werken met magie, hekserij, als u gaan vaststaande wetten aanvaardt. In 
deze gevallen is het zo, dat de wet die wordt aanvaard de wereld bepaalt waarin u zich 
beweegt met uw geestelijke krachten en uw stoffelijke kwaliteiten: 

Als u ook nog een paar wetten en regels wilt hebben, dan zou ik het als volgt willen zeggen: 

Uw beeld van de werkelijkheid moet beantwoorden aan datgene wat u in uzelf gevoelt. 
Daarom kunt u alleen op grond van uw innerlijke gevoelens en uw innerlijk weten bepalen 
welke wereld (de z.g. onwerkelijkheid of tweede werkelijkheid) voor u benaderbaar is. U kunt 
nooit ingaan tegen datgene wat er in u leeft. Als u eenmaal tot die keuze bent gekomen, dan 
vloeien juist uit dit innerlijk beleven en de poging tot verwezenlijking daarvan een aantal 
regels voort. Deze regels moet u strikt blijven hanteren. Denk niet, dat u daar onderuit kunt, 
want dan zullen alle inwerkingen die u heeft opgeroepen ongedaan worden gemaakt. 

Een wet die voor een ieder werkt en geldt, is deze:  

• Mijn beeld van de werkelijkheid plus mijn geloof daaraan is bepalend voor al wat ik kan 
bereiken, maar ook voor al datgene wat de wereld voor mij gaat betekenen. 

Een volgende regel zal moeten luiden:  

• Niets kan bestaan zonder evenwicht. Ik kan geen goed doen zonder kwaad te 
veroorzaken. Geen kwaad doen zonder ook het goede wakker te roepen. Daarom is 
mijn keuze niet een keuze tussen goed en kwaad, maar tussen harmonisch met mijn 
wezen en niet harmonisch met mijn wezen. 

De laatste voor u nog vreemdere regel is deze:  

• Als je niet gelooft aan een God, kun je nooit een heks zijn. Want het geloof aan een 
alomvattende oppermacht is noodzakelijk om het spel met evenwichten van macht te 
spelen dat de basis vormt van alle magie en alle toverij. 

Nu denkt u dat ik heel wat moderns heb gezegd, maar een deel van de regels die ik u heb 
gegeven waren in Griekenland reeds bekend. Een deel van de aanwijzingen die ik gaf hebben 
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o.a. in Rome een rol gespeeld. In Rome hebben we zelfs eigenaardige samenvoegingen gehad 
waarbij de magie van de Isis dienst verknoopt raakte met de geloofsdienst die officieel werd 
beleden. Het gekke was, dat die goden elkaar niet beten. Je zou kunnen zeggen: Goden 
hebben elkaar nooit gebeten. Het waren alleen de mensen die in hun naam elkaar hebben 
gebeten. Zo kom je het dichtst bij de werkelijkheid. 

U denkt misschien: Ach, al dat gezeur over heksen. Er zijn geen heksen. Denkt u rustig zo. 
Maar als u dan toch gelooft in bepaalde dingen die niet alleen rationeel zijn en u probeert ze 
waar te maken, dan bent u tevens iemand die als zodanig kan worden omschreven. 

Ten Laatste: Onthoud, dat wanneer u zich in een wereld beweegt, een groot gedeelte van uw 
techniek eigenlijk is aangeleerd. Als u zich door het verkeer beweegt, dan zult u toch per 
minuut op z’n minst een beslissing moeten treffen. U zult daarnaast afschattingen moeten 
doen waarbij u waarschijnlijk onbewust uw eigen snelheid vergelijkt met de snelheid van een 
ander, verder rekening houdt met diens massa diens meest waarschijnlijke baan en op grond 
daarvan uw eigen bewegingspatroon uitzet. U weet dat niet eens. 

In de magie is het eigenlijk precies hetzelfde. Het is een andere wereld, natuurlijk. Een heks 
leeft nu eenmaal niet in de wereld die iedereen kent. Het is een andere werkelijkheid. Maar als 
u krampachtig moet gaan overwegen, b.v. achter het stuur van een auto, of u moet versnellen 
of afremmen, dan is het niet meer nodig: dan komt u al in het ziekenhuis. 

Zo is het ook in de magie. Zolang u krampachtig bezig bent, maakt u meer vergissingen dan 
dat u nog een juiste beslissing neemt op het laatste moment. U moet eenvoudig het patroon 
van de wereld aanvaarden. 

U moet u in de wereld a.h.w. instinctief normaal bewegen volgens uw ervaring. En dan blijkt, 
dat u allerlei dingen kunt doen die voor een ander onmogelijk zijn. 

Als u een oude Batavier op het Spui neerzet met de opdracht over te steken, dan garandeer ik 
u een grote chaos om niet te zeggen een verkeersramp. Wanneer u begint met magie, dan 
bent u net als die Batavier: Kijk uit uw ogen. Leer eerst het patroon zien van de wereld 
waarmee u bezig bent, voordat u zich gaat bewegen. En als u zich beweegt, probeer dan niet 
elke beslissing bewust te nemen, maar reageer instinctief op grond van uw ervaring. Dan denk 
ik, zelfs als u geen zin heeft om te heksen, dat u toch heel gekke dingen tot stand kunt 
brengen, als u wilt. 

Daarmee heb ik eigenlijk het voornaamste wel gezegd. Ik kan natuurlijk ook wel spreken over 
de zwarte magie van deze tijd. Dat zijn de mensen die aan anderen illusies verkopen om hun 
eigen inkomen te vermeerderen en hun macht te handhaven. Die heb je in vele soorten. Dat 
heet tegenwoordig geen zwarte magie meer, dat is de hogere politiek en de hogere economie. 
Wat wel heel eigenaardige termen zijn voor een dergelijke gedragsnorm. 

De gewone goede heksen waren altijd een beetje ondergeschikte figuren. Als u met geestelijke 
krachten gaat werken, moet u nooit proberen machtig te worden. Kracht perverteert altijd. 
Absolute macht perverteert absoluut. Maar door gewoon te werken met de wereld en daarin te 
leven kunt u voor uzelf een voldoening vinden die niet beperkt blijft tot het zuiver stoffelijke. 
Daarmee doet u ervaring op en vergaart u weten dat zelfs lang na de dood: een heel 
belangrijke rol blijft spelen voor uw persoonlijkheid. 

Daarom, u hoeft niet als u niet wilt, maar als u toch nadenkt over het paranormale, wordt dan 
maar meteen een goede heks, die in een werkelijkheid leeft waarin de geestelijke krachten 
even werkelijk zijn als alle andere. 

 Kunt u het verschil zeggen tussen een goede heks en wat wij als een fee kennen? 
Een goede heks komt over het algemeen niet voor in kindervoorstellingen die rond kerstmis in 
Engeland erg populair zijn, dat zijn feeën. Een fee is overigens geen mens. Feeën zijn 
oorspronkelijk natuurgeesten die onder bepaalde omstandigheden wel eens optreden als 
helpers of beschermers van mensen. Dat is toch wel een groot verschil. 

 Zijn natuurgeesten gebonden aan de natuur? 
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Het ligt er maar aan wat u onder natuur verstaat. Weer b.v. is ook een deel van de natuur. Ik 
meen, dat u daar altijd ruim uw portie van krijgt. U kunt natuurgeesten dus niet beschouwen 
als wezens die gebonden zijn aan een bepaald natuurpatroon zoals u dat kent. U moet ze wel 
beschouwen als delen van levende processen: dat zijn ze altijd. In Nederland zijn ook wel 
natuurgeesten. Alleen de kabouters zijn zo’n beetje uitgestorven, maar dat komt waarschijnlijk 
omdat het de padvinderij de laatste tijd niet zo heel erg goed gaat. 

                                                  
                                             LICHT EN DUISTER 
 
Licht en duister. Uitersten van het bestaan. Onkenbaarheid en kenbaarheid onverbrekelijk een 
en toch met elkaar verweven band. 

Het duister kan niet zonder licht en het licht niet zonder het duister leven, omdat zij zonder 
elkander zinloos zijn. Maar als ze dan slechts uiting zijn en niet een eigen wezen en een eigen 
werkelijkheid, dan is er iets wat hen vereent: iets wat in de versmoltenheid van licht en duister 
juist de waarheid is, omdat het niet meer kenbare, het niet meer verborgene samen worden 
tot een waarheid die wordt beleefd en niet slechts aanschouwd. 

Wij vrezen voor de duisternis als hoedster van demonen, als wieg van duistere krachten en 
geesten die in drommen de mensheid bestoken. Wij vereren het licht als de strijdende macht 
die lichtende engelen zendt die duisternis van dn aarde weren. 

Maar eens zullen wij leren dat demonen en engelen een en dezelfden zijn, dat God en duivel 
een kracht zijn en een wezen, verschillend slechts bezien. Bezien door degenen die hen zo 
noemen. 

Dan zullen wij niet meer het licht roemen en het duister veroordelen. Maar wij beseffen, de 
kracht waaruit al ontstaat, waarvan wij doel zijn, is het enige dat niet vergaat en niet meer 
opheft zichzelf. 

Geen duister verdreven door licht. Geen licht in de domper van duister gedoopt, maar één 
werkelijkheid waarin het wezen waarlijk is en niet slechts in een vorm en een kennen, in 
beelden van zichzelf bestaat. 

Ik heb getracht een waarlijk beeld te geven van waarheid zoals zij diep in mij leeft, ook al 
onderscheid ik nog steeds voor mijzelf licht en duister.  
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