
































































































































































































































staat, een aanvaardbaar geheel op te bouwen, dat voor hen actief kan zijn. 
Ik wil nu proberen duidelijk te maken hoe zeer veel van hetgeen er in 

de occulte wijsheid vermeld staat, in feite alleen tot stand komt door het 
scheppen van een magische werkelijkheid. En dan begin ik bij de yogi. 

De yogi zal via zijn leer zijn beschouwing van de wereld veranderen. 
Het is helemaal niet gezegd, dat alle asana's werkzaam zijn, zoals dit wordt 
voorgesteld in de menselijke praktijk. Doch indien ik volledig overtuigd ben 
dat .het aannemen van een bepaalde houding mijn relatie (in energie-uitstraling 
b.y. of het verloop van zenuwkracht) met de wereld verandert, zal dit - zolang 
dè mogelijkheid maar in het totale IK bestaat - ook waar worden. -Vat de yogi 
dus eigenlijk doet, is niet wonderen tot stand brengen of een nieuwe gezondheids-
leer verkondigen of een nieuw geestelijk middel vinden, maar een werkelijkheids-
beeld opbouwen dat zodanig van̂  de gangbare norm afwijkt,, dat hij daardoor een be-
heersing verkrijgt. 

Als ik temaken krijg met de fakir (dit onecht kind van mysticisme en yogi-
praktijken), dan ontmoet ik daar natuurlijk heel vaak de bedrieger, de goochelaar. 
Dat is iemand, die voorgeeft te geloven in bepaalde mogelykheden, zonder dit 
wérkelijk te doen. Het is duidelyk, dat hy-dnn nog alleen, maar via bedrog anderen 
een schijn van deze werkelykheid kan bieden. Maar juist onder die fakirs vinden 
we mensen, die het ongelooflijke tot stand brengen. Niet alleen qua spierbeheer-
zing. Er zijn mensen, die zich het hart laten doorboren, zonder dat dit ophoudt 
te kloppen| die zich levend laten begraven, zonder bedriegelijke middelen en een 
lange tijd daarna opstaan zonder schade te hebben geleden. Er zijn dus mensen, die 
donderen doen. De mango-trick•is niet altijd een trucage, waarby-het mangoboompje 
alleen maar groeit dank zij handige verwisselingen en goochelary. En zelfs de be-
roemde rope-trick behoeft niet altijd volledig bedrog te zijn of-massa-suggestie. 
Deze fakirs geloven volledig in hetgeen zij doen. Hun waardering van de wereld is 
dus een andere. En nu ontstaat het eigenaaridge dat een ieder, die zich in deze 
werkelykheid mede laat betrekken, de werkelijke groei van een boompje meemaakt, 
of het reëel zonder steun in de lucht hangen van een op zich slap koord. 

Dit is geen wonder. Dit is slechts een verhouding.van relaties, want de mo-
gelijkheid is denkbaar. Een koord behoeft immers niet onder alle omstandigheden 
buigzaam te zijn. Indien het mogelijk is dat het op een gegeven ogenblik hard en 
sterk is, dan moet het ook mogelijk zijn dat het overeind blijft staan, als het wordt 
'opgeworpen, indien nl. de ene mogelijkheid van het koord wordt vervangen door de 
andere. Hieruit blykt dus, dat geloof in staat is om z.g. wonderen te doen. 

Maar is het dan ook een wonder, wanneer iemand de toekomst ziet? Indien ik 
aanneem, dat de toekomst niet bepaald of bepaalbaar is, inderdaad. Maar indien 
ik aanneem, dat een toekomst alleen mogelyk is volgens de nu erkende werkelykheid 
van een persoon en de in hem liggende mogelykheden, dan is zij wel degelyke bepaal-
baar. En wat meer is; dan kannen de mogelijkheden, in het totale IK zetelend, uit 
de persoon zelf warden geprojecteerd. 

De bekende kunststukjes - we zijn nu toch bezig met fakirs - van sommige wij-
zen, die mensen laten kijken in een schaal met water, waarin een druppel inkt is 
gedaan en misschien dok wat reukwerk, berusten hierop. De mens projecteert een 
aantal van de in zyn totale IK bestaande mogelijkheden volgens zyn huidige werkelyk-
heidserkenning en natuurlijk ook zijn huidige gerichtheid. Dat heel vaak een derge-
lijk voorspellend beeld volledig waar wordt, is duidelyk. Het is deel van uw IK. 
Indien echter de werkelijkheidsconcepten van een mens veranderen, dan valt de hele 
voorspelling in het water; dan is zij waardeloos geworden, omdat een geheel nieuwe 
reeks mogelijkheden binnen het IK actief wordt. 

Dit . is nu wat ik bedoel met magische werkelijkheid: De mogelijkheid om het 
schijnbaar onvermydelyke te veranderen. De mogelijkheid om de vaste gang van zaken 
door een erkenning van andere mogelijkheden en relaties eenvoudig te wijzigen. 
En als ik dan b.v. regen wil roepen, is dat helemaal niet zo moeilijk. Want als 
het ergens droog is, moet ook de mogelijkheid van regen er zijn. Realiseer ik voor 
mij de krachtsverhoudingen, waarin die regen nodig is, dan zal zij voor mij optre-
den en - indien anderen in mijn macht geloven - voor die anderen kenbaar worden 
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