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nadruk verboden 

x in de kantlijn betreft de vraag 
- " " " " het antwoord 

Goeden avond, vrienden, 
In <ie eerste plaats natuurlijk het gebruikelijke. U weet

!

 wij 
zijn niet onfeilbaar, noch alwetend en wij hopen, dat U daarmede re-
kening houdt. Meer zeg ik er niet over, want anders wordt het te ver 
velend. 

Dan heb ik verder een paar punten voor ü, die misschien Uw aan-
dacht waard zijn. Vanavond weet U, is er gelegenheid tot vragen stel 
len. Het is reeds een paar keer aangekondigd, maar ik meende, dat er 
enige verwarring over bestond. Laat ik het dus nog even rechtzetten 
deze avond is er gelegenheid tot vragen stellen, maar wij zouden U 
zeer dankbaar zijn, wanneer U zich heden., zoudt willen houden aan het 
stellen van schriftelijke vragen. Wij hebben vanavond een kleine af-
wijking van het gewone programma en dit kan misschien wat meer tijd 
vragen dan normaal.Laten wij dan vlot de vragen afwerken. 

Dan over Allerzielen-avond. Ik hoorde zoeven het hier al zeggen 
Ik zou daar nog het volgende aan toe vallen voegen» 
Wij zullen deze Allerzielen-avond een ander karakter geven dan een 
normale avond. Dat begrijpt ü . Daarom lijkt het ons beter op deze a-
vond dan ook geen pauze te houden. Wij hopen, dat U d a t zult billij-
ken! dp avond is daardoor dus vroeger beëindigd, maar in een derge -
lijko herdenking menen wij toch verstandiger te doen om er geen ge -
zellige koffie-pauze tussen te lassen. Wilt ü alsnog koffie gebrui -
ken, dan kan dat na afloop nog altijd. •• 

In deze Allerzielen-avond is het de bedoeling - van onze kant 
altans - om zoveel mogelijk hulp te geven aan vooral degenen, die in 
het duister verkeren en die op een dag als deze juist wat dichter tot 
de aarde worden getrokken. Om dat te bereiken zullen wij trach-
ten een zo gunstige mogelijke sfeer op te bouwen. Maar dan zouden wij 
erg dankbaar zijn, wanneer ü eventuele konversatie vóór het begin 
zoudt willen houden in de foyer, zullen wij maar zeggen, en in de 
zaal zoveel mogelijk dus een zekere bezinning en rust in acht wilt 
nemen. Dat maakt ons werk makkelijker en het zal ook ongetwijfeld 
ook voor Uzelf de stemming en de sfeer zeer ten goede komen. 

Nu weet ik niet, of ik mij eigenlijk niet in een soort van mie-
renhoop heb neergezet. Maar ondanks de eyklue, die wij op het ogen-
blik aan het verwerken zijn, zou ik graag een paar woorden wijdon aan 
hetgeen zoveel belangstelling heeft getrokken in Nederland, n.1, de 
opstanden in P olen en Hongarije. 
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Wanneer ik dit doe, dan moet U niet denken, dat ik wil trachten 
enige politieke invloed uit te oefenen. Maar ik wil IJ alleen voor o -
gen stellen, wat er hier gebeurt, opdat U de gang van zaken op deze 
wereld beter kunt begrijpen. 

Zoals velen Uwer zich zullen herinneren, hebben wij - zowel het 
vorige jaar, als ook dit jaar - rond Nieuwjaar gesproken over de in -
nerlijke strijd, de burgeroorlogen e.d., die hand over hand toe zou-
den nemen. 

Deze opstanden, die tot nu toe gedomineerd werden,en op het ogen-
blik zelfs nog gedomineerd worden, door de Bond van Sovjet-republie -
ken,hebben natuurlijk UT; aller aandacht gaande gemaakt en U heef t zich 
ook ongetwijfeld afgevraagd; Wat speelt er zich hier eigenlijk af? 

De konklusies, die daaromtrent worden getrokken, zijn niet hele-
maal zuiver. Ik wil niet zeggen, dat men bewust propagandistisch de 
waarheid verdraait, dat zou te sterk zijn. Maar ik moet wel zeggen? 
wat er hier is gebeurd, heeft een zeer bijzonder en zeer speciaal ka-
rakter en zal in de komende jaren, ook in andere staten •, buiten 'het 
Sovjetblok, zowel als binnen het Sovjetblok, zich blijven afspelen. 

De geestelijke gesteldheid der mensheid vraagt op het ogenblik 
een oplossing vöor een onhoudhare toestand. 

Wij leven in 'een periode van vóór de zondvloed. Dat vindt U mis-
schien een eigenaardig iets. U denkt, dat ik misschien geïnspireerd 
wordt, door deze kleine zondvloed, die hier op het dak neerratelt,maar 
toch is dat niet het geval. 

Wat 'was n.1. het geval met No'd en zijn ark? Hij was een van de 
weinigen, die zich nog tot God bekenden. Wij kunnen dus zeggenshij was 
eigenlijk een ingewijde in een tijd, dat materialisme, dat geweldda -
digheid enz. hand over hand toenamen in zijn v/ereld. Die wereld werd 
door water vernietigd. 

Op hot ogenblik wordt de wereld niet door water, maar door vuur 
bedreigd. Wat voor vuur hoef ik U niet verder uit te spellen. Het a-
toomgevaar noemt hand over hand toe. Wat er voor allerhand ?/erkin g e n 
de atmosfeer zijn, dat kunt U voor Uzelf nagaan en daarover' zullen in 
verschillende landen steeds wel publikaties blijven verschijnen. Dat 
behoegt Ü van ons niet verder te horen, u M r o v e r hebben wij genoeg ge-
zegd'.'. 

Maar in een degelijke
1

 wanhoopstoestand moét de mens komen tot 
een beslissing, een besluit. Wat is je leven waard, wanneer er * niets 
meer te vinden is aan geestelijk houvast, niets meer aan materiële mo-
gelijkheid? Dat is natuurlijk i n d e eerste plaats gebeurd in die lan-
den, waar de gebondenheid zéér groot is, of waar men zeer sterke schei-
ding heeft gemaakt tussen de rassen". Dat d£ar zich deze konf likten eer-
der ontwikkelen dan in andere gebieden is logisch, waar de spanningen, 
die daar bestaan, ook veel gróter zijn. 

In Polen hebben wij zeker niet te niaken mét een verwerpen ' van 
het kommunisme. Het komm'unisme bekent men nog wel, maar de ontkenning 
van de grootheid van Stalin heeft in deze gebieden een schok betekent, 
een herzien van de waarden. Dit herzien van de waarden door de pers, 
door de radio, heeft bij de eenvoudige mensen eindelijk het begrip ge-
wekt: Het kommunisme is misschien goed, maar do praktijk deugt niet. 

Hieruit is het eerste verzet voort gekomen. In Polen werd dit 
aangewakkerd door het nationale besef, waarbij de nationalistische 
strevende groep aanleiding werd tot iets, wat- wij het besxe kunnen 
noemen: een "putsch". 

* 'In Hongarije verliep de zaak een beetje anders. Hongarije is nl. 
veel meer dan Polen doordesemd met verschillende andere groepen. Ik 
kan b.v. do oud-fascisten en nationaal-socialisten, de z.g.Volksdeut-
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schers uit de oude tijd, die zich. hebben weten te redden, dempkraten, 
lui, die in het poolse vrijheidslegioen hebben gevochten, mensen, die 
in het westen hebben geleefd onder de benaming van Ost-arbeider enz. 

Deze groepen konden niet tevreden zijn met het bestel,zoals het 
in Hongarije op het ogenblik bestond. Een tè laag inkomen, gróte ar-
moede ön vooral ook, zware geestelijke banden, hebben dit volk,dat op 
zichzelf al snel beroerd is, dat opvliegend is en sentimenteel tege -
lijk, eigenlijk voortdurend doen zoeken naar een uitweg. Ook hier is 
het vernietigen van Je Stalin-mythe het begin geweest van de revolte. 
Er is geen geestelijk houvast meer in het kommunisme, wanneer de gro-
te held valt, wanneer blijkt, dat al, wat men heeft geloofd, over de 
goedertierendheid, de volheid van hart, waarmede men heeft gestreefd, 
in hogere regionen een leugen is. 

Daar komt bij, dat men zich zeer goed realiseert, dat degenen, 
die deze onthullingen doen, zelf mede aansprakelijk waren voor het -
geen Stalin kon volbrengen. 

Hierdoor is dus ook een strijd losgebrand, die in tegenstelling 
met de berichten, die U ongetwijfeld vandaag of morgen bereiken zul-
len,die in de eerste weken zeker niet geblust is. 

Dat deze opstand een volksopstand is, is niet waar. In beide ge-
vallen zijn militaire groepen leiders geweest. Dit komt tot uiting, 
zowel in de houding van het poolse leger, als ook in de houding van 
Hongarije. Alleen heeft men in Hongarije êén ongeluk gehad. Men heeft 
ingegrepen na de opstand in Polen, toen dus de russische machthebbers 
onmiddellijk klaar stonden om in te grijpen» 

Het is misschien interessant voor ü te horen, dat dit ingrijpen 
plaats vond zeven uur ,vó<5rdat er een beroep, een officieel beroep ge-
daan werd op Rusland om de orde te handhaven. 

Over wreedheden e.d. behoef ik U ook niet te vertellen. Deze ge-
bieden zijn op het ogenblik overspoeld door haat.Haat, mijne vrienden, 
die de hele wereld beïnvloedt* Ook UI.Haat, waartegen gevochten moet 
worden uit alle macht. 

Wij kunnen deze mensen niet helpen door ons te verheugen over de 
opstand. Eens je-in-de-handen-wrijven en zeggens "Zie, nu gaan zij 
eindelijk genoeg krijgen van dat vervelende kommunisme. Nu is de kom-
munistische dreiging tijdelijk gebroken" heeft geen zin. 

Dit kan misschien in een politieke beschouwing mooi staan, maar 
in de praktijk is het niet waar. Want wanneer op het ogenblik een oor-
log zou ontstaan tussen oost en west, dan zouden èn Polen èn Hongarije, 
ook de opstandelingen, voor het grootste gedeelte direkt achter Rus-
land staan» Laat U' dus niet door deze verhalen beroeren om te zeggena 
"0, wat gelukkigi" Realiseer ïï, dat hier een begin is gemaakt met een 
omwenteling. Dat de mensheid, die zoekt naar verandering, naar een op-
lossing van haar problemen, hier heeft gevonden de eerste mogelijkheid 
om zich te manifesteren en gezien de toestand, waarin die manifesta -
tie plaats moest vinden, is dit een zeer gewelddadige manifestatie ge-
worden. 

Ik'hoop, dat U het ons niet kviralijk neemt, dat wij ook nu weer 
een beroep op U willen doen om zoveel mogelijk gedachten van rust,ge-
negenheid en vrede uit te zenden naar deze gebieden, niet alleen voor 
degenen, die nog leven, maar ook voor hen, die in de vreemdsoortigste 
uitbarstingen van gewelddadigheid hier gestorven zijn. 

Maak geen'uitzondering. Zeg niets "Alleen de Polen, of Hongaren". 
Denk aan iederl Denk aan de boerenjongens van Rusland, die als sol-
daat marcherende, d££r gevallen zijn onder hot geweld, dat ontstaan 
was. Denk aan de soldaten van Hongarije, die men heeft opgeknoopt aan 
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hot eerste hot beste huis. Denk aan de burgers. Denk aan de vrouwen en 
kinderen, die door het geweld van beide partijen in het vuur kwamen en 
van angst en pijn stiervenl Denk aan allenl Denk aan dogenai, .die tans 
op hét ogenblik in Polen worden afgemaakt in de gevangenissenl. Al die 
mensen, die Overgaan en overgegaan zijn in angst, paniek en haat. 

Allerzielen gaat komen en dan zullen wij denken aan alle zielen . 
Maar laten wij dan in deze periode, waar do mogelijkheid toch bestaat, 
indien deze haat overwonnen wordt, om een nieuw licht in de we-
reld te laten branden,, van onze kant geven wat wij kunnen aq,n gedachte-
kracht, aan vrede, aan bezinning, opdat de geest niet bezield met haat 
over de wereld blijve dwalen en mede gaat werken in een demonisch spel 
van steeds vorder ontwikkelende gewelddadigheden. Dat degenen, die 
misschien nog leven tot bezinning komen en begrijpen, dat er een uit -
weg niet te vinden is in een kleine sociale verbetering. Dat zij al-
leen te vinden is in een totale ommekeer in hot "IK", waarbij het ego-
isme plaats maakt voor een wel gevoelde naasteliefde, die aan de naasten 
vrijhei! van handelen toekent, ocidat deze een noodzakelijkheid is. 

Ik hoop, dat U mij deze kleine voorrede niet kwalijk neemt. Ik zal 
U natuurlijk niets onthouden van hetgeen het Uwe is en ik zal dan ook 
overgaan tot het eigenlijke prograrxa van deze dag. 

Wanneer 66n van U bezwaar.heeft tegen hetgeen ik hier gezegd heb, 
dan maak ik mijn nederige exkuses daarvoor. Ik verzoek U echter deson-
danks, juist nu hier iets gewelddadigs gebeurt, wat de wereld betreft, 
U te bezinnen op de konsekwenties. 

-o-o-o-o-o-

Een vorige keer hebben wij gesproken over de geest en de verschil-
lende mogelijkheden enz. Wanneer wij verder willen gaan met het teke-
nen van een beeld, dat de hele wereld omschrijft in haar ontwikke li ng 
en haar bewustwording, doen wij. nu verstandig terug te keren tot de ma-
terie. 

In de materie is het leven gekomen. Maar het leven in de materie 
kent vele vlakken en vele facetten. Voor ...do bewustwording is het bele-
ven der dingen het meest voorname. 

Het zal U dus duidelijk zijn, 'dat deze beleving.Uw aandacht waard 
is, opdat wij leren begrijpen, welke invloeden ook nog in de mens van 
deze dagen nog werkzaam zijn. 

De invloed van. het dier - in U allen nog zeer sterk bestaande 
(daar kunt U niets aan doen: dat is Uw lichaam) is gebaseerd op een 
dierlijk beleven. Dierlijk beleven betekent: drang tot zelf«instandhou-
ding, tot voortzetting vari de soort, drang tot verzadiging,kortom, een 
instinktief bestaan. 

Hierin zijn geen emoties mogelijk, zoals een mens die kent.. " Een 
krokodil moge al huilen, dat heeft eerder te maken met de wijze, waar-
op zijn kaken in elkaar zitten, dan aan het feit, dat hij weet,wat een 
traan betekent. 

Ook bij andere zegt men: "Zij kunnen wenen".'Men zegt: "Ik heb 
een hert zien wenen". Emotioneel kan een dier niet wenen. Het heeft 
geen gevoel van genade, het heeft ook geen gevoel van liefde, of gene-
genheid, zoals een mens zich dat voorstelt. 

Zeker, in die primitieve tijd waren de onmiddellijke emoties, emo-
ties, die direkt met een stoffelijke genoegdoening verbonden waren. 



Dit betekende, dat de geest, die in een dierlijk lichaam leefde, 
- op het ogenblik is dat al iets veranderd - dat de geest, die in een 
dier leefde in de eerste plaats volledig gebonden was aan de idee van 
bevrediging. 

Het zoeken van bevrediging was voor deze geest belangrijker dan 
iets anders. Schoonheid kende hij niet, zij het dan onbewUst,Een band 
met anderen kende hij niet, zij het dan een utiliteitsverbcnd, zoals 
in de kudde, een gezelligheidsverbond. Hierbij speelden alleen het ei-
gen wezen en de eigen behoeften een werkelijke rol. Verder is er geen 
enkele invloed. 

De geest, die vanuit het dierlijke tot de mens moet komen,zal de 
volgende hoogst ontwikkelde elementent met zich brengen.Dit geldt wel 
ook voor de dieren van deze tijd, 

In de eerste plaats: bewustzijn omtrent eigen persoonlijkheid , 
een groot beeld van eigen belangrijkheid. Er is slechts één ding be -
langrijk in de wereld"IKzelf" en meor niet. Het dier is een egoïst. 
Zelfs zijn schijnbare edelmoedigheid, zoals het bekende sprookje van 
"De Ooievaar op hot brandende huis", die zijn nest niet verlaat, de 
berin, die sterft om zijn jongen te verdedigen e.d., komer . voort uit 
een egoïstische associatie. De kleinen zijn n.1. voor het dier een 
deel van hot "IK". 

Daarnaast do voortdurende behoefte tot bevrediging van de heer -
sendo lust. Er is dus een direkte druk, die v<5ór alles bevredigd moet 
worden. 

In sommige tijden is dit de paringsdrift, in andere tijden is dit 
de jachtdrift en wij hebben daarbij natuurlijk ook de rust- en slaap-
periode. 

Een geest, die hiermede beladen, op aarde komt, zal niet mens 
kunnen zijn, zoals U zich dit voorstelt. 

Een grote sprong makende vanaf het ogenblik, dat het eerste le -
ven op aarde komt, vinden wij dan de eerste primitieve mensen. Deze 
primitieve mensen leefden als dieren, maar hun kudde-instinkt wordt 
steeds meer ontwikkeld. Zij leven steeds meer in groepen en leven zon-
der de groep is voor dezen niet meor mogelijk» 

Zo wordt het sociaal instinkt van de mens steeds sterker ontwik-
keld en hiermede ook zijn behoefte aan uitdrukkingsmiddel, taal e.d. 
Voor de geest betekent dit, dat er een steeds sterker stimulans wordt 
gegeven om kontakt te zoeken met anderen. Kontakt te zoeken met mede-
mensen.Echter is ook weer begrijpelijk, dat de primitieve mens dit 
niet alleen zal doen met mensen. Daarvoor is hij tb weinig gewend om 
onderscheid te maken. Hij zal dus ook trachten dieren te begrijpen. 

De geest van de eerste mens heeft oen sterk ontwikkeld begrip 
voor de natuur, voor het dier, en begint langzaam maar zeker een "IK" 
te zien als deel van een eenheid i.p.v» iets, dat tegenover alle din-
gen staat. Heeft verder - en dat is misschien wel het meest belangrij-
ke - geestelijk do behoefte tot loyaliteit; 

Toebehoren, jezelf inzetten voor een gemeenschap,' die belangrij-
ker wordt dan jezelf. 

Wanneer deze groepen groter worden dan zien wij vervalverschijn-
selen bij sommigen en zien wij de voorvaderen van de grotere apen 
terugvallen tot een peil, waarbij slechts kleine stammen gezamenlijk 
optrekken op een bijna dierlijk peil. Het is dus een geestelijke terug-
val. 

Dat wil niet zeggen, dat de apen nog niet tot het mens-zijn kun-
nen komen en misschien zelfs - v/ie vreet - menige reeds in mensenge 
daante rondwandelende geest nog voorbij kunnen streven, maar hun af-
stamming ligt dus daar. 
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DG bewuste gemeenschapsgroepen nu zullen voor de geest een sti-
mulans betekenen. Niet alleen om te komen tot eenheid met de anderen 
maar ook om deze eenheid te versterken.De universele maatregel is er 
een, die zodra gevaar heerst, alle middelen - ook niet persoonDij k e 
middelen - zal trachten aan te wenden om de groep als zodanig te ver 
dedigqn. 

Dat dit instinkt op het ogenblik nog sterk is, kunt U bv nog 
herinneren uit de oorlogsdagen, toen alle onderscheid, alle onder-
linge strijd, werd vergeten en men zich keerde tegen een gemeeH-
schappelijke vijand. U vreet echter ook, toen de vijand als zodanig 
niet meer optrad, de onderlinge geschillen weer sterk optraden. 

Daaruit blijkt ons,dat hut dierlijke voor-zich-streven nog wel 
aanwezig is, maar ondex druk der omstandigheden verdwijnt. 

Voor hot geestelijk bewustzijn betekent dit: de geest zal nog 
steeds hoofdzakelijk voor .zichzelf streven, maar zei de gemeenschap, 
wanneer het er werkelijk op aankent, toch nog hoger achten dan zich-
zelf. 

Is dit standpunt bereikt, dan hebben wij de werkelijke mens, de 
mens van deze dagen.Maar het moet verder gaan. En deze verder gaande 
ontwikkeling zal ongetwijfeld ons het volgende te. zien geven: 

De dierlijke behoefte van de mens om te komen tot een sterkere 
eenheid, een sterkero beveiliging, terwijl in de kleine groep, die 
veiligheid niet moer te vinden is, zal komen tot een vorheerlijking 
van het menselijk ras. 

Dit menselijk ras zal misschien zelfs een tijdlang in de plaats 
van het Goddelijke komen. Dat wordt dan: Humanisme ten top gedreven, 
als IJ begrijpt, we.t ik bedoel. Niet ten nadele van het humanisme , 
maar wanneer men de mens stelt boven alles en God niet meer ziet 
door de mens, dan krijg je ,een toestand, waarin de mensheid zelf zich-
zelf verheerlijkt. Voor de geest zou dit betekenen een volledig in-
zicht. verwerven in de mens en daardoor het ontwikkelen van gaven : 
eerst geestelijk, daarna ook stoffelijk, die binnen deze mensheid het 
kontakt met de grotere groepen, die bescherming kunnen geven - de 
sferen en de geest - .toegroeien. 

Weten, waarheen wij gaan, is natuurlijk erg prettig. Weten,waar 
van v/ij zijn gekomen, is noodzakelijk. Maar het meest nuttige van al 
les is: weten, waar wij staan. Dat zult U met mij eens zijn. 

Daarom wil ik graag mijn konklusies omtrent de huidige mensheid 
voor U neerleggen. 

Geestelijk gezien bestaat deze. mensheid uit een betrekkelijkegro' 
te laag van materialistisch en stoffelijk streven. Daarboven vinden 
wij een middenlaag vandegenen, die altans vanuit geestelijk en men -
taal ètandpunt, de meer geestelijke tendenzen reeds gaan volgen en 
nastreven. Zij behoren tot kerken, genootschappen en groepen» Zij zijn 
echter nog niet degenen, die alles prijs willen geven om en terwille 
van de nieuwe . ontwikkeling. 

Daarboven staat een betrekkelijk kleine groep, die, geestelijk 
rijp zijnde, bereid is voor het geestelijk als waar erkende, elk 
stoffelijk voordeel op te offeren. 

Boven deze groep vinden.wij de enkele ingewijden, die op aarde 
zijn. Wanneer ik zeg"enkolen", dan is dit in verhouding tot de gehe-
le mensheid. 

De mens, die leeft in een zuivermaterialistisch streven, «zal 
niet in staat zijn de middengroep onmiddellijk te volgen.De midden-
groep zal door haar denken en spreken langzaam maar zeker de mode 
aan gaan geven. Zij geeft dus aan in welke richting de mens gaat 
denken, omdat het zo hoort. 
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Dit betekent een ethische gewoontevorming, die over kan gaan tot 
een ontwakend esoterisch begrip. Het resultaat hiervan is dus een 
langzame verheffing van de laagste klasse, waarbij materiële v/aar d en 
tot symbool worden van bepaalde geestelijke bereikingen. 

Dit punt heeft U bijna reeds overschreden. 
Voor ons allen echter - en zeker voor degenen, die in de stof 

zelve bestaan - moeten wij wel begrijpen, dat; de dierlijke instinkton, 
als een jachtinstinkt, nog steeds tot uiting komen. Dat het vernisje 
van moraal en zeden inderdaad een vernisje is, dat betrekkèlijk'makke-
lijk weer gebroken wordt. De werkelijke waarden van een menselijke ont-
Y/ikkeling liggen dan ook niet in deze aspekten der maatschappij. Zij 
ligt in hot bewustzijn, dat men krijgt omtrent een noodzakelijk hoger 
gced. 

Bij de primitieveron zien wij dit gesymboliseerd in de vrijheid, 
die wordt verlangd, maar die geïnterpreteerd wordt als een soort ban-
deloosheid. Bij de iets verder gekomenen zien wij het geïnterpreteerd 
als een groepsverheerlijking, een nationalisme. 

De daarboven staanden interpreteren dit als een mensheidsverheer-
lijkirig, waarbij zijzelf aan de top der mensheid staan. 

In alle•gevallen, door mij genoemd, zijn de dierlijke tendenzen 
en invloeden voor de geest nog zeer belangrijk. De geest kan zonder de-
ze dierlijke aspekten nog niet tot een hoger bewustzijn komen.De kon-
sekwenties hiervan zijn kenbaar in de gehele wereld. 

Menigeen moet, wanneer zij geestelijk gerust en bewust kunnen le-
ven, op een zekere mate van stoffelijk succes en resultaat 'kunnen bo-
gen. Menigeen zal niet in staat zijn geestelijke slagen te dragen , 
tenzij hij een stoffelijke kompensatie daarvoor vindt. 

Omgekeerd zullen wij zien, dat juist stoffelijke noden resulteren 
in een nooit volledige, maar meestal tijdelijke, vlucht in geestelijke 
waarden. 

V/anneer wij dit begrijpen, dan zullen wij ook beter zien, waarom 
wij soms plotseling naar het 'geestelijke grijpen, waarom wij het soms 
ook weer plotseling verlaten en terug willen keren naar het zuiver 
materiële. 

Op zichzelf kan dit helemaal geen kwaad. Het is niet een noodlot-
tig iets, of een terugval. Het is eenvoudig een kenteken en een ui-
ting van Uw eigen geestelijke stand, van bewustzijn, van werking en 
ook van inkarnaitie. 

De inkarnatie Van de geest zal ook zijn aangepast aan de behoef-
ten, die zijzelf gevoelt. 

Y/anneer U dus op het ogenblik hier bent en U heeft een zeker tem-
perament, of U heeft een zekere laksheid, U bent onhandig, of buiten-
gewoon handig, denkt U dan niét, dat deze dingen voor U onbelangrijk 
zijn. Denk niet, dat zij hinderpalen zijn, of blokken aan het been.Re-
aliseer U, dat zij voor U een betekenis hebben,} zeker geestelijk. En 
dat door dit te beseffen, Uzelf geestelijk Kunt verbeteren,waarmee 
de behoefte aan deze fouten slijt en uiteindelijk de fout zelf ook 
zal verdwijnen. 

Misschien een beetje praktijk er tussen door.Het gaat er hier 
maar om U duidelijk te maken, hoe 'de ontwikkeling van de geest voort-
durend parallel loopt met die van de stof. Hoe verschillende graden 
van geest kunnen inkarneren op dezelfde wereld.Haar hoe altijd de 
laagste graad het sterkst vertegenwoordigd zal zijn. 

Ik hoop, vrienden, dat U mij niet kwalijk zult nemen, d at ik 
hiermede mijn lezing onderbreek en U eerst vraag, of U dit alles kunt 
volgen, of dat het' U aanleiding geeft tot het stellen van vragen of 
opmerkingen. 



Zo duidelijk schijn ik zelden gesproken te hebben. Hu zou ik 
eigenlijk a la Henri' moeten gaan spreken om het volgende heel dui-
delijk te gaan zeggen. 

De wereld is een poppekast. Dat weten wij allemaal. Weet U 
niet, dat wij zelf altijd meespelen? Ik geloof, dat er maar weini-
gen zijn, die zich niet realiseren, hoe een mens op aarde altijd een 
rol vertolkt. Maar een rol, die hij zelf niet altijd kan regelen , 

Nu hoop ik, dat daar geen presdestinat'ievragen uit voort ko-
men. 

Wanneer wij deze poppekast goed ontleden, dan valt ons op,dat 
onze rol, ons karakter, in dit marionettenspel,wordt bepaald door 
ons eigen inzicht, door ons eigen wezen. 

Wanneer wij op aarde dus een reeks van belevingen doormaken ai 
gesteld worden voor feiten, m a r a a n wij niet kunnen ontkomen - bv. 
de laatste wereldoorlog, v/aar U persoonlijk toch niets aan kon doen 
-(misschien heeft U er wel onbewust aan meegeholpen om het zover 
te brengen, maar U heeft het dan toch moeten ondergaan) dan moet 
U dit zichzelf gaan verklaren. Dan moet U zeggen; "Mijn dierlijk 
jachtinstinkt, mijn strijdlust, mijn egoïsme, waren zo sterk, dat 
ik nog niet in staat was om zonder dergelijke gewelddadige belevin-
gen te komen tot een redelijk aanvaarden van 'de geestelijk noodza-
k o lijke leefwijze'.' 

Alles wat U wordt opgelegd, is een voortdurende kleine veran-
dering aan Uw karakter, dat U speelt. Wie U werkelijk bent, weet 
niemand. Wat U stoffelijk bent, dat kan iedereen U zeggen,Stoffe -
lijk bent U een dier, dat zichzelf door zijn ontv/ikkeling van soci-
ale gevoelens beperkingen heeft kunnen opleggen en daardoor in een 
gemeenschap komt te leven, die boven de normale diergemeenschap is 

Geestelijk heeft U juist dit gekozen, omdat deze maatschappij, 
omdat dit leven, dit lichaam, voor U begeerlijk waren.Omdat zij voor 
een mogelijkheid tot uiting betekenen. 

Reïnkarneren doe je niet zo maar. Elke reïnkarnatie wordt ge-
boren uit een dringende noodzaak, die in het wezen zelf bestaat . 
Vergeet U dat nooit. Zoals eens de geest uit het onbewegelijke m a r 
het bewegelijke móést inkarneren, omdat het onbewegelijké vóórhaar 
niet meer de mogelijkheid gaf zichzelf te zijn, zichzelf geheel te 
beleven, dan zult U begrijpen, hoe het ook met U is gegaan. Voor U 
is deze mensheid een noodzakelijke beleving geweest. Dat kan niet 
anders. Maar het bewustzijn, dat U daaruit puurt, vloeit niet uit 
de maskerade voort, niet uit het poppespel, zij vloeit voort uit 
Uw eigen beleving hiervan. 

Voor de geest is de beleving het meest belangrijke, dat er be-
staat. Zeker de stoffelijke beleving, die haar de gelegenheid geeft 
haar eigen wezen in voor haar tijdelijk.onveranderlijk,of moeilijk 
veranderlijke omstandighèden te toetsen tegenover andere en hogere 
ontwikkeling. 

Begint U het schema der dingen te begrijpen? Kunt U misschien 
met mij inzien, hoe wonderlijk juist dit hele bestel is?Er bestaat 
nergens een dwang, ü bent altijd vrij. De dwang, die

 T

J voert, ligt 
niet buiten U . Er is geen wereld., die U iets opdwingt, er is geen 
God, Die U iets opdwingt,Er is alleen een kern van het Goddelijke in 
U en vandaar uit komt het streven naar bewustzijn, de vorm van be-
wustzijn betekent het zoeken naar een bepaald emotioneel beleven. 

Dit op zichzelf betekent weer een inkarneren op een bepaald 
vlak,het werken in een zekere sfeer. 

Wij zijn het zelf, die ons tot slaven maken. Wanneer wij ons 
dit realiseren, dan hebben wij een peil bereikt,waarbij het dier -
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lijke langzaam maar zeker kan verdwijnen, Want wetend, dat •niemand je 
dwingt, behalve jezelf, dat er geen enkel werkelijk gezag bestaat,be-
halve dat, wat in je eigen voorstelling leeft, dan durf je je vrijer 
te voelen. Je bent niet vrij, maar jé' voelt je vrij. Dan kun je de 
stap gaan doen naar die volgende mens, die mens, die langzaam maar ze-
ker het materiële tot symbool maakt van het geestelijke en uiteinde -
lijk leert het materiële als 'secundair te zien. 

De mens van de toekomst, die ook U zal zijn, In de stof, of inde 
geest, want wij kunnen niet ontkomen aan de grote eenheid, die ons al-
len gevangen houdt vanaf het begin. 

Op hét ogenblik, dat wij mens waren, hebben wij een band aanvaard, 
die v/ij praktisch niet meer kunnen verbreken. Een band, die ons bindt 
met alle mensheid, met allo gelijkgestemden, met alle gelijkstreven -
den. Wij kunnen niet alleen staan, omdat heel ons wezen van het begin 
af aan is gericht op de kudde, op de. groep. Wi-j kunnen hiet anders,om-
dat de gemeenschap voor ons betekent de enige voorstelbare wijze van 
bewustword ihg. 

Zo ligt de gehele evolutie van alle geest juist in deze eenheid. 
Die eenheid, mijne vrienden, trachten wij op onze wijze tot uitdruk -
k.ing te brengen. Wij vragen U telkens weer om het op Uwe wijze even -
zeer te doen. Wij zijn ervan overtuigd, dat naarmate U meer begrijpt, 
dat U niet zonder anderen kunt, dat IJ anderen beter zult gaan waarde-
ren, dat U ook meer zult tolereren. 

U zult dan begrijpen, hoe de Goddelijke wet, die ons een zelfbe-
stemming toestaat, gelijktijdig alleen door haar bestaan reeds, rich-
ting geeft aan onze volledige ontwikkeling en streven. 

Mag ik daar dan nog aan toevoegen, dat wij niet kunnen ontkomen, 
werkelijk niet kunnen ontkomen, aan de drang om hoe dan ook steeds 
naar licht te zoeken en naar kracht. Kracht en licht, die vrij niet in 
onszelf erkennen. Dit zoeken voor ons kan nooit een vinden worden , 
"vóór wij ook tot onszelf leren keren. Maar het licht en de kracht,die 
er dan voor ons bestaan, indien wij ze in onszelf vinden, is de' Lich-
tende Kracht van alle mensheid uit verleden en toekomst. Alle'ziel , 
die leeft, en die een menselijk peil betreden heeft. 

Een volgende rnaa.1 hebben wij Allerzielen en kunnen wij dus niet 
verder gaan, maar daarna hoop ik, dat een van onze sprekers, die ' op 
dit gebied zeer deskundig is, U na deze inleiding eigenlijk weerj een 
inzicht zal geven in de "Kosmische waarden, die in Schepping liggen , 
juist voor onszelven". De kosmische waarden, die voor ons b r u i k b a a r 
zijn, de krachtbronnen, die rond ons liggen. Rond U liggen er op het 
Ogenblik krachten, die U zich nog niet eens realiseert.Krachten,die U 
door Uzelf op het ogenblik kunt vervaardigen a.h.w, in het lichaam.Mo-
gelijkerwijze later zelfs mechanisch. Krachten, waarmede U een ban-
bliksem kunt gooien, maar ook een wereld kunt redden. Zoals wij ook 
krachten hebben, die wij ook nog niet weten te gebruiken,Krachten,die 
het ons eens mogelijk zullen maken om weirkelijk vrede te brengen,wer-
kelijk vrede te geven aan de mensen. 

Ik hoop, dat deze spreker U duidelijk zal kunnen maken, waarom 
deze krachten bestaan en op welke wijze ze bruikbaar gemaakt zullen 
worden. Een begrip van deze krachten is noodzakelijk öm de verdere ver-
handelingen, die. zullen volgen over ; De Opbouw van het Al en het daar-
in bestaande Leven" te kunnen begrijpen. 

Als ik nu vervelend ben geweest! nogmaals mijn excuses,maar ik 
meende, dat zowel mijn inleidend onderwerpje, zowel als mijn eigenlij-
ke onderwerp noodzakelijkerwijze naar voren moesten worden gebracht. 

Heeft U vragen, Of kommentaar? Geen? Dan geef ik het woord over 
aan de tweede spreker. 

Goeden avond. 

-o-o-o-o-o-
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Goeden avond, vrienden, 
Een vorige maal heb ik kort met U kunnen spreken over; de Drie-

eenheid, die krachten, die in de Drievuldigheid liggen. 
Op het ogenblik is het mij een behoefte U in te doen zien, hoe 

wij de krachten dor drie-eenhfc-id kunnen gebruiken om voor onzelf tot 
groter harmonie met het Goddelijke te komen. 

Voor degenen, die het zich niet herinneren, wil ik kort herha -
len, wat ik de vorige keer reeds zeide. 

V/ij kunnen alle waarden in het leven uiteen zien vallen in drie 
waarden, die gezamenlijk de uiting omsluiten. De grootste uiting,die 
ons bekend is, is de uiting van God, In onszelf leven echter dezelf-
de waarden en bestaan dus dezelfde omgrenzingen. Onze eigen persoon-
lijkheid wordt door drie krachten begrensd en kan dus, mits wij ze 
weten te vergroten, of te intensif i'éren,uiteindelijk gelijk worden 
aan de Driehoek der Goddelijke Krachten, Zodra deze beiden elkaar vol-
ledig dekken, is er sprake van een aanschouwen van God, gevolgd door 
een eenheid van God, waar een uitdrukking van volledig gelijke waar-
den niet parallel met het Goddelijke kan blijven bestaan. 

Wij weten nu echter, dat het voor ons beter is, indien vrij leren
( 

hoe wij met het Goddelijke moeten leven en streven. 
Deze drie-eenheid van waarden is voor ons buitengewoon interes-

sant als theorie. Maar i n d e praktijk leren wij, dat wij niet één 
van deze drie waarden straffeloos kunnen vergroten zonder moer. Wij 
kunnen niet zeggen; "Wi j g aan beleven zonder meer. Wij gaan onze 
kracht vergroten zonder meer, of ons bewustzijn". Wij moeten altijd zeg-
gen: "Ik vergroot mijn kracht, daarna mijn beleving en door de bele-
ving vergroot ik mijn bewustzijn". 

Dit houdt in, dat elke bewust levende mens, die naar een esote-
rische bewustwording werkelijk verlangt, dus zichzelf steeds zal be-
palen tot een afwissïlsrd leven naar en beschouwen van één der levens-
waarden , 

Men begint in zichzelf naar kracht te zoeken. Deze kracht is 
niet, zoals sommigen Uwer zich voorstellen, een kracht, die U kunt 
voelen. Het is geen spierkracht, het is geen wilskracht. Hot is zelfs 
geen vitaliteit zonder meer. Het is een conglomoraat , waarin al de-
ze drie waarden aanwezig zijn, maar de kracht, die voor ons belangrijk 
is, zou ik zelf willen uitdrukken als een voorstelling, waarin een 
willen. 

Dus de kracht voor ons, betekent voor ons: het ons richten op 
een doel. Zoals soms een peil wordt geschoten en voort snelt door 
het ledige om toch zijn doel te beroeren, zo zoeken wij door een kon-
centratie van ons eigen voorstellingsvermogen en het ons intens in -
denken van ons verlangen om een bepaalde beleving door te maken , 
richten op iets, wat schijnbaar buiten ons bereik ligt. 

Dit richten op zichzelf betekent voor ons de tweede fase. Want 
op een ogenblik is er kracht genoeg en mogen wij niet meer denken aan 
het -vergaren van meer kracht, San moeten wij de kracht als zodanig 
los laten en de beleving volledig ondergaan. 

De beleving betekent niet een voortdurend napiekeren hoe dit 
nu zal zijn en wat het zal betekenen. De beleving betekent in het o-
genblik opgaan. Dit ogenblik volledig doormaken en later hieruit de 
konklusies trekken. Want indien eerst de beleving een feit is,is een 
volledige bewustwording en realisatie daarvan mogelijk, 

Ben ik niet te vlug? U kunt mij volgen? 
In. des© dojie-eenheid moeten wij echter voor onszelf een eenheid 

op vreten te bouwen. Want er komt een ogenblik, d at wij kunnen gaan 
zeggen: In onszelf aijndeze drie waarden gelijJc aanwezig in het mid-
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delpunt. Onze driehoek is dan volledig gelijkzijdig. 
Alle drie de waarden zijn voor ons even belangrijk en even groot. 

Afwisselend moeten wij ons echter daarin uiten, omdat een uiting op 
alle vlakken gelijktijdig slechts binnen het vermogen van het Goddelij-
ke ligt. 

Deze driehoid verder beschouwend over de gehele wereld, ontdekken 
wij verder, dat zekere elementen in die wereld ook dezelfde verschijn-
selen vertonen. Wij zien b.v. het streven, de wil, die bij dieren,maar 
ook bij dieren, zeer sterk zal zijn. 

Wanneer U vóór een onweer buiten bent, dan zult U voor Uzelf er -
varen, hoezeer de lucht geladen is. Hoe er een kracht aanwezig is, die 
ü loom maakt, Hoe U ondergaat de wilskoncentratie en de krachtkoncen -
tratie, die zich tussen natuur en de aarde zich afspeelt, tussen atmos-
feer en aarde moet ik zeggen. 

Het resultaat is, dat U, die niet één bent met deze wil, hieruit 
geen krachten kunt gewinnen. Uw loomheid en daadloosheid komt voort uit 
het feit, dat U niet in staat bent deze periode produktief te maken 
om tR komen tot een willen in voorstelling, maar dat U voort wilt gaan 
met Uw normale daadstelling. 

Je kunt echter niet beleven, zolang die kracht aanwezig is, Wat 
leren wij tijdens de ontlading? Tijdens de ontlading krijgen wij grote 
emoties. Sommige mensen zijn bang, anderen zijn geboeid door het won -
dermooie schouwspel van vurige slangen, die langs de hemel dansen. 

Al deze mensen ondergaan iets. Dit is een element van beleving. 
Naarmate deze beleving sterker is en positiever zullen zij uit dit ge-
beuren groter kracht putten. Het eigenaardige is, dat U na dit onweer 
opgelucht bent, nietwaar? I"aar heel vaak zult U juist dan na dit on-
weer een ogenblik gaan rusten. U zegt: "Ik wil nu even zitten. Ik ben 
blij, dat het koel is, ik moet even bij komen". 

Daar heeft U weer het voorbeeld: U moet zich eerst realiseren,wat 
in het onweer is gebeurd. U moet daaruit weer Uw bewustzijn putten,op-
dat U komt tot een hernieuwd zoeken naar kracht - tweede fase in deze 
rust - en dan over het algemeen een vergrote daadkracht en dus ook een 
grote beleving weer voortspruit. 

Een dergelijk voorbeeld is natuurlijk onvolkomen. Maar- hot kan U 
een klein idee geven van de voortdurende opeenvolging van deze drie e-
lementen in Uzelf. En ook van de opeenvolging van deze elementen bij 
bepaalde verschijnselen in de natuur, bij ontwikkeling van krachten in 
Uw omgeving, 

Y/anncer een mens zich nu in zijn eigen fase, dus verzamelen van 
kracht,beleving on bewustwording, zou gaan verzetten tegen de hem om -
ringende krachten, dan zal elke fase een strijd betekenen tegen de om-
geving. Ook dat is duidelijk, ja? 

Op het ogenblik, dat U nu in staat bent om met de natuur in har -
monie te zijn, in de omgeving Uw eigen zoeken naar inspiratie, voor -
stelling, wil enz., dus het verzamelen van kracht, of het beleven, of 
het U realiseren, wat er gebeurd is, aan te passen aan wat rond U ge -
schiedt, dan krijgt U een enorme versterking van Uw eigen vermogens op 
alle drie de gebieden. Dus groter kracht om iets te volvoeren, een in-
tenser beleven van hetgeen U volvoert en een scherper realisatie, dus 
bewustwording, van hetgeen volvoerd wordt met zijn konsekwenties,lei-
dende weer tot het vergaren van kracht voor het opheffen daarvan, of 
het versterken daarvan. 

Mag ik aannemen, dat dit tot zover volledig begrijpelijk is? Of 
heeft iemand opmei'kingen, of vragen? 

Wij hebben reeds aangestipt, dat de drieheid echter wordt onder-
verdeeld in negen trappen. Wij kunnen dit het eenvoudigst zo vergelij -
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ken; Er bestaan verschillende toestanden van drie waarden, die gezamen-
lijk ons leven uitmaken en wel weer drie. 

Elke faktor van ons wezen mogen wij delen in drie afzonderlijke fak-
toren, die in zich een bepaald streven bevatten. 

Ik noem dit eerste gebied; Ziel, ofwel onmiddellijk uit God geboren 
kracht. Het tv/eede gebied - ik herhaal hier, wat ik reeds de vorige maal 
gezegd heb - noem ik ; Geest, en omschrijf hiermee alle sferen, die 
niet een Goddelijke realisatie kennen van hoogste tot laagste. De derde 
neem ik; Materie. 

Nu is het begrijpelijk, dat ik in mijn wezen nooit een koncentratie 
op kan brengen, die gtoot genoeg is om op allo drie vlakken van mijn Zijn 
gelijktijdig dezelfde poging te doen. 

Wat blijkt mij echter? Voor mij is het noodzakelijk alleen van uit 
mijzelf kracht te vergaren. Dit is mijn inspanning. Mijn beleving onder-
ga ik als resultaat daarvan. Mijn bewustvrording vloeit normalerwijze er 
uit voort. 

Dan dien ik verstandig te zijn en de fasen van mijn be?;ustzijn zo 
te stellen, dat zij elkaar aanvullen. 

Op het ogenblik, dat ik geestelijk s treof,dien ik een stoffelijk be-
leven door te maken. Het klinkt U misschien vreemd in de oren, maar dit 
is toch betrekkelijk logisch. 

Uw stoffelijk' beleven, dus het ondergaan van konsekwenties, van 
hetgeen U gedaan heeft in de stof, moet voor U de impuls zijn om een 
geestelijk streven daaraan toe te voegen. Terwijl U zich bewust wordt 
.van de stoffelijke waarden, begint Uw geestelijke kracht te werken. Dus 
U gaat nu stoffelijk beleven, wat reeds geestelijk beleefd is b.v. Van 
daaruit begint de ziel. 

En do ziel begint ook kracht te verzamelen. En deze kracht leidt 
tot een beloving van de waarden, die de geest als bewustwording weer bij 
haar brengt. 

Ik krijg dan natuurlijk een voortdurende cirkelgang,waarbij stof en 
ziel, maar toch tussen geest, in volledige gelijkgang werken, want do 
66n vangt de ander op, .Ik kan steeds alle kracht van heel mijn wezen ge-
bruiken om mij te richten, of krachten te vergaren, om te komen tot ^de 
beleving. 

D.w.z.: dat mijn beleving op elk mogelijk gebied voor mij de grootst 
mogelijke intensiteit bereikt. 

Hierop volgt natuurlijk de grote vraag, die ook vele wijsgeren zich 
hebben gesteld. Hoe kan ik een .fase zijn met mijn ziel? Of een fase-ver-
schuiving erkennen ten opzichte van mijn ziel, wanneer ik mijn ziel zelf 
niet ken? 

Velen hebben geantwoord; "Ken U Zeiven", maar dat is iets, wat pas 
gerealiseerd kan worden, wanneer de perfekte harmonie bestaat. Een ver-
v/ijzing daarna om deze harmonie te verwerven is dwaasheid. 

Daarom lijkt mij deze leerstelling de bestei 
Mijn ziel spreekt altijd in raij en wat zij 
kent en in zich draagt, zal zij uiten in 
mijn geest.Mijn geest nu zal niet aarzelen 
in mijn stof te spreken. 

Een uitspraak van een wijze, niet van mij.. 
Deze wijsgeer heeft hier vanuit de ziel geredeneerd. Maar wanneer 

wij nu eens terug gaan redeneren, .ij gaan zeggen; Op bepaalde ogenblik-
ken wordt in ons leven inspiratie zeer sterk kenbaar. Wat dan? Dan moe-
ten wij zeggen; Dit is een beleving van de ziel, die weerspiegeld wordt. 
Op het ogenblik, dat zij via de geest mijn stof bereikt, is de geest 
reeds weer verder -zij heeft de beleving doorgemaakt - en zij realiseert 
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zich nu wat gebeurd is. Het; is dus logisch, dat ik dan in mijzelf niet 
onmiddellijk mijn daad stel, mijn inspiratie tot daad maak, maar mij 

.aan de hand van de inspiratie een voorstelling vorm en deze voorstel -
ling omzet in een beleving. Ik ben dan voor een ogenblik altans volle -
dig in harmonie met alle fasen van mijn bestaan, met de volledige 
drievoudige drie-eenheid, die in mijn wezen rust. 

Als resultaat zal ik dus voor een ogenblik perfekt leven en kracht 
hebben. Maar nu zal mij plotseling blijken, dat ik nu geen lichamelij-

. ke veerkracht meer heb. Ik heb geen begrip meer, ik heb geen belang -
s t ?lling meer, ik heb geen vermogen meer om iets te willen, dan ben 
ik dus uit de fase geraakt, dan loop ik niet meer in de juiste eenheid 
mee met buiten andere delen van mijn wezen stoffelijk. 

Wij kunnen het nu stoffelijk zo op gaan vatten; Op do ogenblikken, 
dau ik inspiratief werk, is er een bewustwording in het stoffelijke gaan 
de, zij het in onderbewuste, die slechts gedeeltelijk in het waakbewust 
zijn wordt overgebracht. 

Ik zal steeds, wanneer ik een injpiratief moment heb, trachten on-
middellijk op dit moment volgende, mijn krachten te vergaren, mijn be -
wustzijn te richten op een steeds sterkere wil en zo een beleving voor 
mijzelf doorvoeren aan de hand van mijn inspiratieve waarde. Mijn bele -
ving wordt dan gevormd naar de behoeften van de geest en dus indirekt 
naar de besluiten van de ziel. 

Ik kan er op rekenen, dat zo mijn stoffelijke beleving sterker en 
sterker óén wordt. Want naarmate ik meer eenheid bereik tussen deze 3 
wordt immers mijn kracht groter. Naarmate mijn kracht groter wordt zal 
ik mijzelf een juister impuls geven-en in elke driehoek is een ononder-
broken kringloop gaande. 

Ik kan niet zeggens "0, nu heb ik kracht vergaard, dus afdel.i n g 
kracht is klaar en nu wacht ik even met de beleving". De kracht in zich 
zelf komt op een moment zó sterk, dat de beleving daar noodzakelijker-
wijze uit voort vloeit. Op het ogenblik, dat de beleving zich beëin -
digd en dus de kracht is uitgeput, zal automatisch de bewustwording 
daaruit voortvloeien. En de bewustwording betekent hernieuwd een im-
puls tot kracht vergaren en beleving schepp&n. 

Naarmate ik mijzelf in het stoffelijke moer aanpas en de inspira-
tief in mij optredende waarden, zal ik ook sterker in staat zijn mij 
aan te passen aan de werkelijke grote waarden,die voor mij belangrij k 
zijn, de krachten der ziel en haar bewustzijn en de geestelijke weer -
kaatsing daarvan in de stof, 

x Dit kunt U, als geest, beter nagaan dan wij in de s tof. Ten tweede moe-
ten v/ij deze woorden eerst verwerken. \ïanneer 'J het ene zegt,hebben wij 
het andere al weer vergeten. Wat houden wij hier dan eigenlijk van over? 
Een waar verwijt, maar deze woorden zullen U ongetwijfeld hernieuwd in 
de open en dus ook in de gedachten komen. Het is daar, waar ik dan ode 
op vertrouw om enig werkelijk nut te trekken uit deze lezing. Op het o-
genblik verlang ik van U eigenlijk, dat U probeert met mij mee te den-
ken. Wanneer U dit kunt doen, dan zult U alleen door dit meedenken voor 
uzelf een zekere impuls^krijgen. ïï beleeft n.1. op het moment, dat U 
met mij meedenkt, i e t s , m Uw geestelijke waarde als kracht aanwezig is, 
zodat U op het ogenblik, dat U komt tot een realisatie van wat ik hier 
gezegd heb, U voor Uzelf hernieuwd geestelijk door beleving komt tot 
bewustwording en grotere harmonie met Uw ziel bereikt. Het gebeurt al-
leen reeds door dit proces. 

Het is altijd moeilijk, wanneer men mensenwoorden gebruikt,dan kan 
men daarmede wel geestelijke krachten wekken, maar de krachten, diemen 
wekt, _kan men moeilijk in woorden vatten. 
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Men zal zich ongetwijfeld, afvragen, waarom ik esoterische onder-
werpen van wisselende zwaarte op deze avonden voor U behandel. . Mijn 
antwoord

:

 daarop zou ik het beste kunnen' zeggen: Ik werk voor U in de 
eerste plaats met krachten van de geest. Mijn woorden zijn uitdruk -
king van geestelijke toestanden, die U kunt realiseren, wanneer. Uw 
stoffelijk begrip voor een gedeelte mee kan komen met wat ik zeg,dan 
zult U dus in staat kunnen zijn om daardoor voor Uzelf een proces 
van geestelijke versterking en bewuster leven en beter beleven tot 
stand te brengen. 

Hoe zegt men ook weer? "Mijn woorden zijn de zak voor de geeste-
lijke kat, die ik U eigenlijk aan wil smeren". Maar mijn kat is niet 
gevaarlijk, zij is zeer goed, zeer lief. 

Voor cns' is het noodzakelijk om tot een geestelijke eenheid te 
komen. Wij leren dit uitvoeriger in kleine kringen. Maar ik hoopte 
juist door ook hier over te spreken meerderen te kunnen omvatten met 
de ' emantische waarden, die ik ook in het woord leg. Een bepaalde 
zin zult U nooit vergeten, in eon andere zin vergeet U alles, 

x Wat U ons' hier voor legt, is ongetwijfeld het resultaat van jarenlan-
ge geestelijke ervaringen. Kunnen' wij dit nu begrijpen, of moeten wij 
dit nu maar zo aannemen? 

U moet 'zoeken de realiteit daarvan aan te leren voelen.Wanneer 
een onderwijzer 30 jaar geleerd heeft en hij zegt tot de kinderen s 
"1 + 1 = 2, maar 1 x 1 = 1 " , moet dat kind ook zeggen: "Ja,maar, on-
derwijzer moet ik dat nu maar zo geloven?" Dat doet een kind niet . 
Het zegt: "Laat mij zien", en dan zegt de onderwijzer: "Hier heb ik 
één appel en één appel. Wat zijn dat?" "Twee appel". Dan zegt de on-
derwijzer: Kijk, ik heb hier één appel en als ik jou nu één keer 1 
appel geef, hoeveel appel heb jij dan?" Dan zegt dat kind: "Eén ap -
pel". En dan gaat het kind dat zelf nog een paar keer na. Maar als 
de onderwijzer weer komt en vraagt: "Hoeveel is 1 + 1?" dan zegt 't 
kind "3", Het denkt: Ik wil meer hebben, nietwaar? Maar dat is de 
reaktie, zoals U reaktie zult hebben op hetgeen ik zeg. U moet niet 
denken, dat ik mijzelf boven U verhef, als onderwijzer, maar ik 
heb juist - zo U zegt - zeer langere tijd kennis opgedaan, bewustzijn 
gezocht en daarin juist heb ik gevonden de waarden, die ik U voor-
leg. 

Maar U moet leren zelf in te zien uit ervaring, dat dat juist 
is. Dat, wanneer ik U zeg, dat de waarden 1 + 1 + 1 de waarden samen 
één. drie-eenheid is, één deel van de drieheid, waaruit je bestaat , 
dat U moet leren zien, dat het geen sprcukje is en dat het geen aar-
digheidje, dat kun je niet veranderen, dit is werkelijk. Maar dat 
moet U in Uzelf beleven. 

Wanneer ik hot U niet zou vertellen, hoe zoudt U dan zelf tot 
deze beleving kunnen komen? Iemand moot het U vertellen. Dat kan een 
boek zijn, dat kan een spreker zijn op aarde, dat kan ik zijn.Iemand 
moet het U zeggen. 

Een kind kan instinktief zeggen, wanneer het om eten gaat, dat 
1 + 1 2 is. Maar wanneer het gaat om rekenen, dan weet het kind het 
niet. 

Stoffelijk zult U d eze waarden, die ik U vertel over harmonie , 
voortvloeiende in elkaar, kunnen verwerken. Dezen zijn voor U natuur-
lijk. Liaar het associëren met de hogere waarden, die ik U daarnaa st 
stel, is voor U nog niet natuurlijk. Je moet dit leren begrijpen en 
ervaren. Dit kunt U doen door te letten op de stoffelijke verschijn-
selen, ven waaruit U kunt komen tot een realisatie van de geestelij-
ke krachten, die U misschien niet geheel begrijpt, maar welker wer -
king voor Ü selfs in Uw stoffelijk bewustzijn kenbaar wordt. 
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x Hier volgde een vraag over waak- en geestelijk bewustzijn. 
Menigeen denkt geestelijk het hardst op het ogenblik, dat hij denkt 
"Stommeling, waarca denk je nu niets?" in zijn waakbewustzijn. 
M.a.w.s stoffelijk Verminderd bewustzijn gaan gepaard met een verho-
ging van geestelijk bewustzijn.Wanneer wij de fasen tegenover elkaar 
zien, dan zult U zien, waarom ik logischerwijze moest beginnen bij de 
stof en logischerwijze mij moest betrekken op een verschuiving steeds 
van één fase van elk der drie trappen tegenover elkaar. 

U zegt; "Ik kan mijn geest niet kennen". Maar IJ kent de impul -
sieve waarden die in U opkomen. Impulsieve waarden, die ongetwijfeld 
gedeeltelijk stoffelijk zijn, maar die voor een deel geestelijk zijn. 
Door steeds U te richten op de impuls, niet als onmiddellijke daad, 
dus niet onmiddellijk in daad omzetten, maar als stimulans, als een 
soort bewustzijn, waaruit U zich een voorstelling opbouwt volgens Uw 
eigen wereld, weten en streven.en vandaar uit met deze kracht, vor-
ming van voorstelling plus wil = kracht, komt tot een beleving, dan 
komt U ongetwijfeld in fasen. U kunt zich n.1. niet onttrekken aan de 
invloed van Uw geest binnen Uw onderbewustzijn en zelfs gedeeltelijk 
binnen Üw onmiddellijk bewustzijn. 

Uw wijze van denken kan n.1. ook grotendeels reeds mede door de 
geest bepaald worden op sommige momenten. Daarom hoeven wij de geest 
niet te kennen, als wij in de stof zijn. Ik voor mij ben dwaas ge-
weest mijzelve als een vanzelfsprekend v/ezen te nemen in UT/ gezel -
schap. Voor mij is geest hot meest logische wezen, voor U niet. Voor 
U is stof het meest logische.• 

Toch zou ik U willen zeggen; de geest is zo dicht verbonden met 
de stof, dat deze relatie voor U kenbaar wordt, wanneer U vanuit het 
stoffelijke voortdurend gaat rekenen: Elke impuls, die ik kri^g is 
niet aanleiding tot daad, maar tot overweging, bespiegeling plus 
richting van mijn wil. De impuls is mede bepalend voor de richting, 
waarin ik bewust zal streven. Doet U dit, dan komt U tot-deze harmo-
nie, ook wanneer U verder van de geest weinig af weet.Maar . naarmate 
U meer zo looft, komt U tot een steeds groter realisatie van de /gees-
telijke invloed in Uw leven,-dan leert U ook langzaam maar zeker Uw 
geest beter kennen. 

Naarmate men bewuster wordt, zult U bemerken: dan kan men ook 
als geest gaan donken en leven naast het stoffelijke. Maar dit zijn 
dingen, die moeilijk te bereiken zijn. 

x Men kan toch niet het onbekende kennen? • 
Men kan zich het onbekende voorstellen. En de voorstelling van het 
onbekende kan soms voor ons reëler zijn dan het onbekende zelf. 

x Kunt U daar een voorbeeld van geven? 
Er zijn schrijvers, die over kabouters en-elfen schrijven. Deze we-
reld is - altans voor U _ zeker niet reëel. Toch zal iemand, die 
sprookjes liefheeft, zich daaruit een voorstelling bouwen van deze 
wezens. Nu is het lang niet zeker, dat die voorstelling met de v/erke-
lijlcheid overeenstemt. Zo er al een werkelijkheid is. Maar zeker is 
het, dat zo iemand alleen door zijn denken hieromtrent en- zijn stre-
ven deze natuurgeesten te zien, b.v. wandelend in een woud, ervarin-

. gen doormaakt, zij h^t misschien dan ook niet visueel, die een zeke-
re verandering in zijn' eigen denken en bewustzijn betekenen. 

Kunt U dit voorbeeld volgen? 
x Ja. Zelfsuggestie. 

Dit is geen zelfsuggestie. Zelfsuggestie zou het kunnen zijn,wanneer 
men meent ze te zien. 

Een ander voorbeeld. U denkt hier toch zoveel over omstandighe-
den in andere landen. U stolt zich Amerika zus voor en Indonesië zo. 
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Is dezo vosrstolling Y-raar? Tenzij U deze gebieden kent, over het 
a l g e m e e n niet, of slechts zeer t e n d e l e . Toch is deze .voorstelling U 
voldpende om U oen oordeel te . vormen en als aktie¥§

a

MÏ bestaan èn van 
Indonesië èn van de Verenigde Staten in Uw eigen bestaan mee. te ver -
werken. 

Hieruit zullen wij dus de konklusie kunnen trekken,dat weliswaar 
binnen het Goddelijke al het voorstelbare moet bestaan, maar dat. het 
lang niet noodzakelijk is, dat het in onze eigen wereld zo reëel be-
staat, als wij het ons voorstellen. 

De.voorstelling voor onszelven, is voldoende, waar zij ons richt 
op een beeld, dat in de stof door de beleving getoetst zal worden op 
zijn werkelijkheid, op zijn aanvaardbaarheid en zijn mogelijkheid .An-
ders zouden do mensen toch geen idealen kunnen hebben, 

x Eeni ideaal is toch oen fiktie? 
Pardon. Een ideaal is geen fiktie. Een ideaal is een nog niet gereali-
seerde werkelijkheid. 

Wanneer wij "fiktie" zeggen, dan verwerpen wij. V/ij mogen . niet 
verwerpen. Dit is het vreemde in de mens. De mens op aarde verwerpt 
veel van hetgeen waar is. Omdat hij niet na kan laten redelijk denken 
en te zeggen:"Dat zal wel niet waar zijn". En juist door dit het- zal 
-wel-niet-waar-zijn gebeurt meer kwaad op aarde, dan U zich voor kunt 
stellen. 

Wanneer wij ons iets voor kunnen stellen, dan is het waar, en 
dan kunnen wij alleen hopen, dat deze waarheid - indien zij wenselijk 
is - door ons volledig beleefd wordt, of indien zij niet wenselijk is, 
door ons volledig kan worden onderdrukt. Maar werkelijk en waarishet, 
want het leeft in ons. 

Kunt U deze voorstelling, tenminste van mijn kant, begrijpen? 
x Dat kan ik enigszins begrijpen, wat ü daarmede bedoelt. Hot is een 

bepaald gevoel, dat iets tot realisatie brengt. 
Inderdaad. Nu moeten wij zó denken: De realisatie, die men in de stof 
doormaakt - ik blijf mij op stoffelijk gebeid richten voor een kort 
ogenblik - is nooit volledig gelijk aan de werkelijkheid. 

Neemt U het eenvoudige voorbeeld. U gaat staan met 10 mensen op 
een straat. U kijkt, ü vraagt aan elkaar: "wat heb jij gezien?" Een 
dame heeft een nieuw,aardig hoedje gezien; een heer een buitengew oon 
moderne auto; een kleine jongen heeft alleen maar gezien, dat er een 
paard iets deed, wat een mens op de openbare weg niet mag doon. Ieder 
heeft zijn belangstelling. Maar vraag je: "Heb je alles tegelijk gezien?" 
"Neen, ik heb bepaalde details gezien en opgevat, die een ander niet 
heeft „gezien". Er bestaat dus door de beleving een selektief aanvaar-
den van do werkelijkhoid voor onszelf,een bepaald wereldversch.il door 
verschuiving der waarden. 

Deze verschuiving van waarden bestaat bij elk individu. Wat be-
paald nu, b-e deze verschuiving van waardon^in beleving plaats vindt? 
De belangstelling. Als een heer zich zou interesseren voor dameshoed-
jes en niet voor wat er onder zit, dan zou hij dat dameshoedje gezien 
hebben Wanneer mevrouw zich zou interesseren voor auto's, had zij 
niet dat hoedje gezien, maar de auto Als de kleine jongen wat gro-
ter was geweest, had hij als zijn vader öf misschien naar auto's, of 
misschien wat onder de hoed zat geke-en Dan had hij dat paard niet 
gezien,' dan had hij de bozigheid van dat paard niet zo geanalyseerd . 

Dus uit de mogelijkheden van de,wcrkelijke beleving, vindt, éen-
eelektie plaats volgens ons door wil en voorstelling gevormde bele-
vingskracht. En deze bepaalt dus ook onze bewustwording, datgene, wat 
wij uit de beleving putten. • W i j kunnen dus ook op zuiver fiktieve basis vanuit Uw standpunt» 
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ik voor mij z-eg dus: een niet,gerealiseerde y/erkelijkheid, komen tot 
een wil, die bepaalde handelingen instigeert en ik.kan daarmede, zo-
wel mijn leven als mijn bewustwording richten. Dus het is niet de we 
reld buiten mij, die precies uitmaakt, wat er gebeurt, maar de wijze, 
?/aarop ik mijn kracht en mijn verlangen in mijn voorstelling t.o.v 
die wereld richt. En dit is wel zeer noodzakelijk. 

Wanner die wereld ons zou regeren, dan zouden wij toch nooit tot 
een werkelijke bewustwording kunnen komen. Dan zou die wereld bepa-
len, wat wij doormaken, wat wij realiseren, wat wij beleven. Dan be-
staat er geen persoonlijke vooruitgang en bewustwording. Juist onze 
mogelijkheid om door ons eigen richten van voorstelling, plus onze 
wilskracht op bepaalde delen kunnen wij uit de wereld sexekteren en 
onze eigen ontwikkeling binnen elke wereld - vast of niet vast -
doormaken en zo een eigen bewustwording verwerven. 
Het gevoel laat zich realiseren altijd in bepaalde stoffelijke ui-
tingen . 
Hoezeer vergist men zich, wanneer men denkt, dat leed geen invloed 
heeft op denken en handeling. De smart maakt blind voor vele dingen, 
doet anderen scherp zien.Fen smart, die juist gebruikt en gericht 
wordt, is de grootste bewustwording. Smart, die verkeerd wordt gere-
aliseerd, is in de beleving een absolute negatie van elke positieve 
waarde. 

Ook de smart heeft weldegelijk wat te zeggen. Die smart kan 
zeer belangrijk zijn. naar zoals ik,U reeds zeide: ik heb mijn be-
toog gebaseerd op de impuls en de impuls komt ook bij de realisatie 
van toestanden, zodat Uw stoffelijke smart om een stoffelijk verlies 
van een geliefde, door het voorstellingsvermogen, maar ook door be-
paalde geestelijke ippulsen mede wordt geleid en U zal leiden tot 
een volgende beleving. 

De smart kan, wanneer,zij positief wordt beleefd, de mens. zeer 
sterk in harmonie brengen met alle waarden van zijn wezen. Smart is 
de grote eenmaker voor.hen, die ze kan dragen en durft aanvaarden . 
Ook de emotie, die ü noemt als belangrijke.faktor. 

De emotie is voor ons een deel van onze bewustwording, van het 
stoffelijk deel. Maar wanneer zij vorm gewint, zal de vormgeving van 
de emotie zeker het element van de geest in zich dragen plus van de 
rede. Zo zal zij als eenheid tenminste van geest en stof een sterke 
invloed kunnen zijn voor onze volgende daad, of beleving. 

Kunt U mij volgen van mijn kant uit? 
Inderdaad, Daarvandaan ook de Orde van Verdraagzaamheid, ü

rdc der Verdraagzae,mheid, omdat zij, die weerstanden zetten tegen -
over de wereld de wereld zozeer verloochenen, dat zij slechts zich-
zelf en zichzelf nog niet eens geheel kunnen beleven. 

Maar wie verdraagzaam is zal door zijn geestelijk standpunt en 
zijn voortdurend zich richten naar de geestelijke impuls, die in de 
emotie mede opwelt, overwegen het geheel en komen tot een verant 
woorde beleving, die een grotere bewustwording, maar ook een grote-
re kracht betekent. 

Verdraagzaamheid is. geen zwakte. Verdraagzaamheid is een kracht, 
die zichzelf vergroot, naarmate men, datgene, wat men verdragen moet, 
beter leert begrijpen. Daarbij leert men ook zeer zeker zichzelf te 
handhaven. 

De verdraagzame handhaaft zich, waar de gewelddadige ondergaat 
in het onbewustzijn van zijn eigen handelingen. 

Zijn er misschien nog meer vragen, anders ga ik U gelegenheid ge-
ven tot pauzeren. 
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I,i
a
g ik U clan danken voor Uw gehoor en de wens uitspreken dan na 

de Allcrzielen-dag toch nog met U verder te diskussi'éren over dergelijk 
ke onderwerpen. 

Goeden avond. 

-o-o-o-o-o-

Goeden avond, vrienden, 
"Vragenrubriek". Ja, het is Henri. Doet niet terzake. Wij hebben 

vandaag haast. Persoonlijke vragn mag ik natuurlijk niet beantwoorden 
Hoe kan een volledige uiting van het kosmische bewustzijn ih het per-
soonlijke bewustzijn tot stand komen? 
Een volledige uiting van het kosmische bwustzijn in de persoonlijke be> 
wustzijn kan tot stand komen, wanneer de mens zich zelf verliest in 
het kosmische bewustzijn en het zo mede beleeft. Door het deel hebben 
aan het kosmische bewustzijn is hij er één mee en hij kent het dus.Is 
dus ook in hem geuit. 

Indien hij zijn eigen bewustzijn geestelijk zozeer vergroot, dat 
hij één is met hot kosmische bewustzijn en het volledig bevatten van 
alle v/aarden, die daarin bestaan. 

Deide wegen zijn mogelijk, maar de eerste weg is op aarde moge -
lijk, de andere zover ik weet niet. 
Hoe kunnen mediamieke gaven worden ontwikkeld? 
Over het algemeen door experimenteren. Een volledige uiteenzetting , 
kan ik - gezien de tijd - hierover niet geven. Kort dit.-

Om te weten, of men mediamiek is, begint men met eenvoudige proe 
ven.Deze eenvoudige proeven houden in b.v.s de mogelijkheid tot auto-
matisch schrijven, het hanteren van kruis en bord e.d. De resultaten 
daarvan, daar moet je niet zoveel op letten. Die zijn altijd over het 
algemeen, nu ja..... Geeft niet. Doorgaan, totdat je merkt, dat je 
zelf dus de invloed bent, die bij het kruis e» bord b.v. belangrijk is 
of wanneer men merkt, dat het automatisch resultaten oplevert.Daarna 
mogelijk séanceren samen met iemand, die bekwaam is om U te bescher-
men, dus een behoorlijke magnetiseur of magnetiseuse, waarbij

L
gebruik 

wordt gemaakt van instraling, stilte, óver het algemeen een niet al 
te schelle belichting, daarna zullen wij dan zien, of van een resul-
taat van mediamieke gaven sprake is. 

Dit maakt zich in het begin kenbaar door bijna inslapen, lichte 
krampen, terwijl nog geen trance optreedt. Daarna treedt de trance-
toestand wel op, maar slechts voor een zeer kort ogenblik. Heeft men 
dit eenmaal bereikt, dan kan men door voortdurend experimenteren een 
trance-medium worden van meer of minder belang. Dit is af hankelijk van 
' de eigen kwaliteiten plus de entiteiten, die TJ tot U trekt. 

Wat schrijven betreft, schilderen en dergelijkon is het dus de 
poging en het geduld hebben met niet geslaagde proeven, die noodzake-
lijk zijn om tot een ontwikkeling te komen. 

Voor helderziendheid is het noodzakelijk om voortdurend te veri-
fiëren, of wat men ziet, inderdaad gezien zou kunnen zijn. Daarna 
gaat men - heeft men enig zelfvertrouwen verworven - trachten om er-
varingen uit te wisselen met een andere helderziende, waarbij men re-
kening houdt met het feit, dat ongeveer 501° gelijk luiden. voldoende, 
ie on aan te geven, dat gaven aanwezig zijn. 
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Oefening is noodzakelijk voor ontwikkeling. Oefening bij voorkeur 
in een kleine kring, bij voorkeur onder gezag van iemand, die voldoen-
_dq kracht hoeft om U voor uiterst stoffelijke invloeden te behoeden , 
terwijl het ook bovendien verstandig is om voor die tijd U geestelijk 
te koncentreren, opdat ook geestelijk de juiste invloeden tot U komen. 
Wat•is Uw oordeel over "rock and rolle"? 
Wel, laten wij het zo zeggen, Hoe meer zij rock and rollen, hoe meer 
do muziek op de rocks zit. En bovendien is de eigenaardigheid, dat bij 
rock £prxd roll de rokken meor en meer door allerhand fantastische meis-
jesbroeken worden vervangen. 

Wat betreft de mode kan ik hoogstens zeggen, dat de mensen over 
andere dingen even hysterisch zijn geweest en dat het waarschijnlijk de 
moderne plaatsvervanger is van de wals en de charleston. 
Ik heb begrepen, dat de geest bij reïnkarnatie een vorm kiest,die aan 
haar behoefte tot uiting voldoet. Maar hoe kon dit gebeuren, toen de 
vorm nog niet bestond? N.1. in het eerste begin toen er slechts oer -
stof bestond? 
Toen was de geest één met de oerstof en was haar zoeken naar zelfbe 
grenzing gelijktijdig een begrenzing van een gedeelte der oerstof,waar-
mee zij gemengd wa§, zodat de eerste vormbepaling eigenlijk automatisch 
gebeurde. Daarna waren de eigenschappen van de geest voortdurend zo ge-
richt, dat zij verdere invloed uitoefende op de zeer fijne materie,die 
zelfs op het ogenblik nog door de geest beïnvloed en gevormd kan wor -
den. Sterk bewuste geesten kunnen van oerstof op het ogenblik nog al -
les opbouwen, wat zij nodig hebben. Zelfs geesten in een menselijk li-
chaam kunnen onder omstandigheden'uit oerstof, of daarmee gelijk komen-
de fijne materie, nog schijnbeelden en soms zelfs nog bestaande beel-
den en invloeden tijdelijk, of voorgoed, opbouwen. 

Op deze wijze kwam de eerste vorming tot stand. Haar behoefte was 
later de oorzaak dus, dat het eenmaal begrensde steeds sterker ontwik-
keld werd, waarbij het verschil tussen geest en materie sterker tot ui-
ting kwam en dus een t ijdeli^ke splitsing van beiden noodzakelijk. 

Het werkelijk geestelijk bestaan is dus pas begonnen, nadat de 
eenheid; stof-geest de eerste "IK"begrenzing had geschapen. 

U spreekt over de eigenschappen van de geest, Hoe kon de geest dan aan 
die eigenschappen komen. Die moest hij toch eerst door de stof verkrij-
gen? 
Dat ligt er aan, wat je eigenschappen noemt. Maar het feit, dat U als 
deel van het Goddelijke een "IK"heid bent en als "IK"heid een vermo -
gen tot bewustzijn in U draag is inhaerent aan hot feit, dat U van het 
Goddelijke afstamt. 'U bent dus in de Schepping met een zekere reeks 
van grondeigenschappen reeds behept, of begaafd, naargelang U het be -
kijkt. Als resultaat is dus de geest in haar eerste vorming, evenals de 
stof in haar eerste vorming, geprekonditioneerd voor een bepaalde ont-
wikkeling. 

Kan ik dat beschouwen als latente eigenschappen? 
Kunt U doen. 
Wat is de definitie van "tweolingzielen"?Komen deze ook in het stoffe-
lijke bestaan tot uiting? 
Tweelingzielen: twee zielen, die elkaar zozeer aanvoelen, dat zij geza-
menlijk hun geestelijk bewustzijn enz. delende als éénheid op een hoge-
re trap kunnen bestaan als elk der delen voor zich afzonderlijk zou 
kunnen bereiken. 

Ook in de stof kunnen tv/eelingzielen bestaan, maar de effiniteit 
kan tot uiting komen op zeer verschillend gebied. Dit gaat van Let grof 
stoffelijke af tot het zuiver esoterisch kontakt toe. 
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Tveelingzielen kunnen verder bestaan in verschillende sferen , 
waar zij voortdurend.met elkaar verbonden blijven, nadat zij een een-
heid hebben aangegaan, omdat het verbreken van die eenheid voor bei-
den zou betekenen: het verliezen van eigen bewustzijnssfeer en a.h.w. 
een deel van eigen wezen. Daarom blijft de tweelingziel, die dus zijn 
partner ontmoet heeft, altijd met deze verbonden. 

Bij herhaling werd medegedeeld, dat de komst van een nieuwe Leraar kan 
worden tegemoet gezien. Heeft de leer van Christus dan gefaald?' 
De leer van Christus kan niet falen. De wijze, waarop de mensheid ze 
heeft geïnterpreteerd is, volgens mij, volstrekt geen succes. Het is 
dus redelijk aan te nemen, dat de leer, die Jezus ook heeft gebracht, 
naast vele anderen, opnieuw en op een nieuwe wijze aan de mensheid 
wordt gegeven, opdat er een nieuY/e stimulans komt voor verdere geeste-
lijke ontwikkeling en dat op het ogenblik, vastgeroeste Christelijke 
praktijken eindelijk eens een tegenv/aarde vinden, waar zij niet tegen 
op kunnen. Dat is hard nodig, als je het mij vraagt, v/ant als je naar 
de v/ereld kijkt, dan vind ik het maar, nu "ja..... Laat ik geen lelijke 
woorden gebruiken. 

Hoe is het te verklaren, dat er in Afrika nog op grote schaal slaven-
handel wordt bedreven en maandelijks duizenden gevangen negers als 
slaven naar Zuid-Amerika worden getransporteerd. Hoe is het hier ge-
steld met de vrije wil? Is het geen aanfluiting voor de 'organisatie 
voor bescherming der menselijke waarden en is hier vanuit de sferen 
geen verandering in te brengen. Zov/el bij de slavenhandelaars als bij 
de slavenkopers? 
Zolang als er werkgevers bestaan, zullen er slavenkopérs bestaan. Een 
slavenkoper is niets anders dan een hebzuchtige werkgever. Zolang als 
er mensen zijn, die weerloos genoeg zijn om zich door een ander te la-
ten nemen, zullen er altijd slaven zijn. Of die slaven nu slaaf zijn 
door een absolute gebondenheid, waardoor zij dus bezit worden van een 
ander, ofvrel gebonden zijn door sociale kondities, blijft uiteindelijk 
nog Y/el ongeveer hetzelfde. 

Mag ik erop Y/ijzen, dat zeer..... 

Door een technische storing vrcrd 
een.gedeelte van de lezing niet 
door de band opgenomen. 

en spreken over vrije wil. Ook wanneer deze these voor ons hui -

dig standpunt misschien niet aanvaardbaar is. Kiezen moeten wij. Dat 
moet U ook. Dan kunt U ook wel zeggen: doodgaan moeten.v/ij ook alle -
maal. Beperking van de vrije wil. Inderdaad. Zou deze dood onherroe -
pelijk en vaststaand zijn, dan zou hier inderdaad geen sprake zijn van 
een vrije wil» Maar vraar zij slechts betekent overgaan in een a n d e r e 
wereld, waarin de levenskondities en de persoonlijkheid voortgaat em 
hernieuwde mogelijkheden tot beleving bestaan, kunnen wij zeggen, dat 
het sterven konditonerend is voor de vrije wil, maar de vrije wil als 
zodanig niet opheft. 

ü moet mij niet kwalijk nemen,dat ik niet te veel met die scherp-
zinnigheden bezig blijf Ik moet natuurlijk een klein beetje met 
tijd blijven rekenen. Ja, ik hoor daar ook al een gefluisterd protest. 
Mag ik dan nog e v e n kort vrije wil definiëren misschien? Dat lijkt mij 
niet kwaad om dat nog eens te doen. 

Vrije wil is het vermogen om voor jezelf de verkieselijkh e i d 
van meerdere mogelijkheden, of van 6én van meerdere mogelijkheden te 
bepalen en jezelf daarnaar te richten. Zolang in het beY/ustzijn een 
keuze mogelijk is en dus een houding bepaald kan Y/orden krachtens ei-
gem. bewustzijn tegenover de v/ereld, bestaat hier reeds een vrijheid, 
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waar deze,de konsekwenties aanvaardend,in daadwerkelijke toestand kan 
worden doorgevoerd, moet over een vrije wil gesproken worden,ofschoon 
moet worden toegegeven, dat dé drijfveren ons in het begin der Schep-
ping gegeven plus het punt van bewustzijn, waarop wij ons bevinden , 
bepalend zijn voor de mogelijkheden, die wij hebben in deze vrije wil. 

Ik zou zeggen: bestudeer het. Er blijft ons niet veel over, maar 
per slot van rekening: als U het goed bestudeert, blijft er ü aan vrij-
e wil meer over, dan de belasting U laat van Uw inkomen. 

Ja, als U het niet veel vindt, ik hoop voor U, dat hot genoeg is. 
Zo is het nu met de vrije wil ook. Misschien niet veel, maar het is 
net genoeg om tot een bewustwording te kunnen komen. Daar gaat het om. 

Vrienden, het was mij een waar genoegen. Ik hoop, dat ik het 
kort genoeg gemaakt heb volgens voorschrift. Ilc geef het woord over 
aan de laatste spreker voor het "Schone Y/oord". 

Goeden avond. 

-o-o-o-o-o-

Goeden avond, vrienden, 
Ik mag voor U besluiten met het "Schone Woord". Ik zal dit doen 

aan de hand van een onderwerp door U op te geven. Heeft U een bepaal-
de keuze? 

O N T H E C H T I N G 

Y/anneer mij alles is ontnomen, 
mij slechts het duister blijft, 
dan is er in mij toch een kracht, 
die nog tot leven drijft; 
de Hoop. 

I-k kan niet gaan in het besef: 
Voor mij bestaat niet meor. 
Ik weet:er komt een andere tijd. 
Ikz eg hot telkens weer. 
Ziet, de hoop, zij tekent mij: 
Geluk in Eeuwigheid. 

Wanneer mijn ziele niet aanvaardt, 
wat haar het lot bescheert, 
wanneer het leven mij téveel, 
te sterk steeds absorbeert 
en opslorpt in zijn eigen gang, 
dan duurt mij alles nog zo lang, 
dan ken ik nog hoop. 

Ik hoop op rijkdom, geluk en op licht. 
Ik hoop op ontheffing van zware plicht. 
Ik hoop,....zoveel. 
Ik hoop zolang. 
Hopend wordt mij het hart zo bang, 
dat ik haast niet. meer te hopen durf. 
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Dan werp ik alles van mij af, 
ik onthecht mij van bezit, 
ik werd. des levens vreugde af. 
Ik zeg: Wat geeft mij dit en dat 
en al,wat ik nog had? 
Wat is de wereld mij nog waard? 

Dan werp ik alles heen 
Maar allen onthecht, 
dan blijf ik toch, 
als alles onthecht zal zijn: 
alleen. 

Dan hoop ik toch, dat er 
licht en glans nog komt 
en mij leven weer geeft. 
Dan hoop ik,dat ergens nog is 
een kracht, die waard is, 
dat je spreekt. 

In de hoop, die mij gebleven is 
en mij voortdrijft door de duisternis. 
Zij wordt uiteindelijk oen vurig paard, 
waarmee ik door de eeuwen jaag. 

Dan is het lijden de last. 
De overwinning duisternis. 
Verlaat het duister rijk 
en vindt van Goddelijke Liefde 
een lichte sfeer. 

Dan hoop ik niet meer, 
ik onthecht mij niet meer, 
'k aanvaard,wat God mij geeft. 
Want verloren is mij al gegaan 
en in mij is een vol bestaan, 
v/aarin ook mijn wezen ligt. 

Onthechting is een middel, een middel voor onszelven om het duis-
ter te overwinnen,dat in ons 'leeft. Slechts, omdat wij hopen eens te 
overwinnen,' kunnen wij de kracht opbrengen om ons te onthechten van 
alle dingen. Slechts de hoop op loon in eeuwigheid, bewustzijn en be-
reiking doet ons aards bestaan als duistere sfeer dragen. 

De hoop is het licht, dat God ons heeft gegeven, omdat het bewust-
zijn ons nog te zeer faalt,In 't leven zullen wij eens begrijpen, dat, 
wat wij hoop noemen, een onbewust ontvangen glimp van werkelijkheid is. 
Tot die dag leidt zij ons voort, want hoop leidt tot ontgoocheling soms, 
steeds verder, totdat wij ons einddoel bereiken. 

Ik hoop, mijne vrienden, dat ik dit onderwerp tot Uwe tevredenheid 
heb kunnen behandelen. Ik dank U voor Uw aandacht, wens U een goede a-
vond en gezegende huisgang, 

— O—O— 0—0—0 — 
• A L L E H 'Z I E L E N 

Allerzielen-bijeenkomst op Vrijdag 2 november 1956 te 20.15 uur in het 
gebouw:"Ken U Zeiven",de Ruyterstraat 41 te

 1

s-Gravenhage,is voor een 
ieder,ook zonder introduktie,toegankelijk. Vrije toegang.Na'afloop der 
bijeenkomst zal een kollekte worden gehouden. Gaarne bloemen met vaas. 

-0-0-0-0-0-
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