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A n t w e r p e n 1 7 o k t o b e r 1 9 7 2 , 

MAGIE, SYMBOOL EN jiENS. 

Wanneer ik de magie vooropzet, dan hoeft dat zijn reden. Practisch el-
ke mens denkt en handelt magisch, of hij het beseft of niet. Wanneer ik het 
symbool daarna laat volgen, id dat ook duidelijk* De mens, in zijn wereld, 
zijn samenleving, wordt beheerst door symbolen. En de mens zelf, ofschoon 
originator van de magie en van de symbolen, heeft langzaam maar zeker een be-
scheiden derde plaats ingenomen. Wanneer wij die begrippen verder gebruiken, 
is het misschien beter ze even te oraschrijven: 

Onder magie verstaan wij al datgene dat tot feitelijke resultaten kan 
voeren, die voor de mens waarneembaar en vast te stellen zijn, zonder dat een 
oorzaak daarvan verklaard kon worden. Dat impliceert dat: wat vandaag magie 
is, morgen wetenschap kan zijn en dat veel van de maè&n: * van gisteren de 
wetenschap van heden vormt, 

Symbool; een aanduiding of omschrijving welke wordt gezien als staande 
in de plaats van hetgeen ermee wordt uitgebeeld; een voorstelling die vereen-
zelvigd kan worden met een vaak zéér uitgebreid begrip en zo de mens, meestan 
via een visuele waarneming, meestal do mogelijkheid geeft zich gehele reeksen 
te binnen te brengen, die hij kent of die door erfelijkheid reeds in zijn be-
wustzijn verankerd zijn. 

Wat de mens is, dat hoef ik u misschien niet te vertellen, maar, veilig-
heidshalve: Een mens is een wezen dat, biologisch dier zijnde, daarnaast be-
schikt over een geheugen en een vorm van bewustzijn, gezien de dieren die men 
kent op de wereld, als niet dierlijk of bovendierlijk beschouwd moet worden, 
zodat wij op grond hiervan moeten aannemen dat de mens toch oen soort apart 
vormt. Nu zijn de dingen omschreven en kunnen wij aan het werk: 

Wanneer ik werk met magie dan ga ik uit van een reeks veronderstellingen 
die absoluut niet bewezen zijn. Haar door experimenten heb ik geleerd dat ik 
door bepaalde wijzen van handelen, bepaalde resultaten boek. Do magie gaat 
nu uit van hot standpunt dat: wanneer je alles dat je eens gedaan hebt, de 
volgende keer weer zo doet, de kans heel groot is dat je ook dezelfde resul-
taten verkrijgt. Dat is heel eenvoudig: oorzaak en gevolg. Wanneer een mens 
dus een hoop dingen heeft in hot leven, in zijn eigen bestaan en in het be-
staan van andoren, waarmee hij geen raad weet, dan kan hij daarvoor een ma-
gische; verklaring geven, een verklaring die niet in strijd schijnt te zijn 
met wat hij weet en die gelijktijdig do gevolgen a.h w. vastlegt. Dat die 
magie in het leven heel sterk is doorgedrongen, heeft u zich waarschijnlijk 
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niet gerealiseerd.. Maar wanneer u een eedformule spreekt, of zelfs maar een 
belofte en daarbij beroep dmet op zekere krachten, of die nu in uzelf schui-
len of in het heelal, dan pleegt u eigenlijk magie. Want door een formule 
te spreken stelt u een waarheid, dat die waarheid wel eens misbrukt wordt, 
dat die eedformule niet altijd juist gebruikt wordt, daar hebben wij verder 
niets mee te doen. Wanneer wij stellen dat een bepaalde gedragscode voor de 
goede mens noodzakelijk is, dan is dat ook een vorm van magie. Wij kunnen 
zeggen: Ja, maar door ervaring hebben wij geleerd dat dat noodzakelijk is. 
Nee, door ervaring hebben wij geleerd dat, in ons denken en do samenhang die 
wij kennen, deze bepaalde gedragslijn noodzakelijk is. Ilaar men gaat nu uit 
van het standpunt: Volgen wij dus het gedrag op de juiste wijze, dan zal al-
les verder ook goed gaan. Iets wat lang niet altijd hot geval is, maar wordt 
aangenomen * 

Een typische methode ook heeft de mens om symbolen te gebruiken. Als u 
een verkeersbord ziet, dan denkt u waarschijnlijk niet aan de hele reeks wet-
ten die daarachter staat. Toch id dat bord de uitdrukking vaji een bepaald 
gebod dat u onmiddellijk afleest (herinnering) plus het geheel waarop dat ge-
bod gegrondvest is (of verbod). Dergelijke symbolen dus spelen ook in het 
dagelijks leven oen grote rol. Wanneer u iemand een ha-nd geeft, is dat een 
symbool. Symbolen echter kunnen, op een gegeven ogenblik, geassocieerd wor-
den met gevoelwekkende voorstellingen, emoticwekkende voorstellingen» En dan 
komen wij tot de conclusie dat bv. de kus weliswaar een zone van prikkelbaar-
heid beroert, maar dat de wijze waarop de leus wordt ondergaan., in vele geval-
len bepaald wordt door een mentale conditionering en is symbool geworden van 
iets heel anders. De'prikkeling komt op de achtergrond het is het voorstel-
lingsvermogen dat overneemt. 

Ik zou er u nu willen op wijzen dat er in de wereld voel is dat niet 
verklaard is. De menselijke kennis is een eiland van weten, temidden van een 
grote zee of oceaan van onwetendheid. Het klinkt misschien niet leuk, maar 
de mens beweert zoveel. Hij beweert bv.s wij leven in een vliedend Al; hij 
kan dat niet met zekerheid zoggen; hij kan de waarschijnlijkheid ervan aan-
tonen, uitgaande van zijn stellingen en waarnemingen, maar het is helemaal 
niet zeker dat die waarnemingen en stellingen juist zijn. Het resultaat is 
trouwens ook dat er andere theorieën zijn opgebouwd. 

De mens meent waarschijnlijk dat hij zi.in medemens begrijpt; de prac-
tijk wijst voortdurend uit dat men zich vergist. De mens meent dat een maxi-
mum aan theoretische kennis, op één terrein, een juist handteren van alle ma-
terie daarmee in verband staande garandeert. Het tegendeel is vaak bewezen. 
Wij leven dus in een voorstellingswereld waarin die mens eigenlijk niet he-
lemaal zeker is. Die onzekerheid die brengt er hem ook toe om vele dingen 
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van zichzelf ter zijde te schuiven. Hij gaat bepaalde belangen naar voren 
brengen en anderen uitschakelen. Vb»: Wanneer ik iemand ga vertellen dat alles 
wat groen is niet bestaat en ik hou dat lang genoeg vol, dan ziet de mens wel 
groen, maar hij wil het niet zien want dat is dan gevaarlijk. Dat is een ver 
doorgevoerd beeld misschien, maar wij worden er steeds mee geconfronteerd. Nu 
sïel ik: In de wereld is een groot gedeelte krachten aanwezig, wij kunnen deze 
niet verder personifiëren zonder ergens op oen gevaarlijk terrein te komen, die 
voor de mens niet zintuiglijk waarneembaar zijn, maar waaraan hij deel kan heb-
ben en die middels die mens, of voor die mens, toch wel weer bepaalde dingen 
kunnen bereiken» Dan komen wij te staan voor het verwonderlijke: Dat wij dus, 
in een wereld die trots is op haar konnis en haar techniek, in vele gevallen 
zodanig alleen en verlaten zijn dat wij een beroep moeten doen op ongeziene 
machten en dat, wanneer wij dat beroep doen met overtuiging of zelfsuggestie, 
wij dus resultaten krijgen» Dit is, volgons mij, ook de basis van de magie. 
Ik weet dat er in de magie enorm wordt geschermd met de namen van Goden en de-
monen, maar laten wij dan even nagaan waar die vandaan komen. Een groot gedeel-
te van die namen komen ondermeer uit de Kabbala, een soort hiërarchisch systeem 
waarin het geheel van alle waarden en krachten in de hemel, en daarnaast ook in 
de hel benoemd wordt. Verder zien wij dat afgoden, de Goden die de mens eens 
aanbeden hebben, door latere godsdiensten tot duivelen worden verklaard. Die 
worden dus ook demonen. Die demone^zichzelf taannen bestaan, maan of zij kun-
nen beantwoorden aan de voorstellingen die de mens ervan heeft is twijfelach-
tig. Om eerlijk te zijn: Zover wij het kunnen nagaan practisch niet. De demon 
is een vorm van energie. De magiër die begint met een uitvoerige incantatie 
gebruikt daarbij allerhand hulpmiddelen. Hij zal wierook gebruiken, zoals men 
vaak in de godsdienst ook doet; hij gebruikt lichten, lampen met geurige oliën, 
verbrandt kruiden, kortom hij doet allerhand dingen. Haan vraag je nu af: Wat 
is de zin ervan? Dan blijkt dat over 't algemeen zeer gering te zijn. Wij kun-
nen vanuit geestelijk standpunt zeggen: Bepaalde etherische stoffen kunnen het, 
door hun verdamping, gemakkelijker maken voor een entiteit om zich te manifes-
teren, Goed, dat zeg je vanuit de geest, maan dat kun je vanuit de stof niet 
eens waarmaken. Je kunt het namelijk niet bewijzen, maar je kunt wel dit zeg-
gen: Wanneer er bepaalde energieën zijn en deze staan op een niveau dat gelijk 
is aan menselijke emotie, of menselijke gedachte, dan zal door een juiste af-
stemming van de persoon, hoe dan ook bereikt, een overdracht van die kracht 
naar de mens kunnen ontstaan. Ik zeg hier eigenlijk iets, waar sommige mensen 
gek zullen van opkijken. Bezetenheid is alleen mogelijk wanneer er a priori 
een harmonie tussen de bezitnemende kracht en de in bezitgenomene bestaat. Die 
moet er eerst zijn, dan pas is die overname mogelijk. Je kunt misschien won-
doren doen, maar dat is alleen mogelijk wanneer je voor jezelf oen gesteldheid 
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hebt opgewekt clie harmonisch is met, bijna "gelijk aan" vaak, de kracht die je 
gebruiken gaat. Misschien kunnen wij zeggen: Wanneer wij door bepaalde sug-ons 
gostievc methode-instellen op een bepaalde kracht, dan werkt a.h.w. de omge-
ving niet langer meer als een isolatiemateriaal, als een diëlectricum, hot 
werkt eerder als een ijzerkern waardoor de kracht van buiten a.h.w. primair 
wordt van een transformator en wijzelf de secundaire. Dus: aan de ene kant 
kan je er weènig instoppen, dan komt er a,an de andere kant toch veel uit. Je 
kunt dus hoog voltage tot hoog amperago omvormen, hoge spanning tot voel stroom 
of omgekeerd. Dat doon vrij dus mot die krachten. Wij noemen het magie, maar 
is het eigenlijk magie? Het blijkt dat in heel veel gevallen die magie toch 
niet zo toverachtig is. Wanneer wij bv. do oude Egyptische ma,gie nemen, dan 
zien wij dat zij vor een groot gedeelte bestaat uit chemische foefjes. Bij 
die magie behoorde bv. ook het maken van schoonheidsmiddelen. Als wij kijken 
naar het Arabisch samenvattend geschrift van verschillende delen, dat rond 
730 uitkwa.m, waarin de chemie î ordt gesteld, dan vinden wij daarin de recep-
ten om bv. schijngoud te maken, te vergulden zog maar. Het wordt nog beschouwd 
als magie, ook nog in die tijd; het is nog geen wetenschap. Maar veel van die 
recepten die wij daarin vinden, kunnen wij in de ba.sisleer van de moderne che-
mie terugvinden. Is het daardoor nu minder ma.gisch geworden? Misschien wel, 
ornda.t wij hot beter begrijpen. Maar er werden bepaalde krachten opgeroepen 
<ün die krachten speelden kennelijk ook een rol. Zij zijn er oorza„ak van dat, 
in de oudheid, verschillende processen bestonden, onder meer; voor het bewer-
ken van goud, voor het bewerken van bopaa,lde steensoorten, die verloren zijn 
gegaan. Men kan dus het proces wel voor een groot gedeelte reconstrueren, 
ma„ar men is niet in staat om het product na te maken. Ga je nu kijken waa,r 
die afwijking ligt, dan kom je tot de conclusie: Ja maar daar werd het op oen 
bepaalde manier gedaan. Bv. dat zogenaamde harde goud dat in die tijd werd ge-
ma,akt, dat overigens ook een legering was, werd gemaakt door een bepaalde smelt-
methodo waarbij bepaalde formules werden opgezegd en de smid eigenlijk voort-
durend in een soort magische zang aanwezig was. liet gietproces eveneens waar-
bij weer met bepaalde oliën en reukmiddelen werd gewerkt en die zullen op het 
product waarschijnlijk invloed hebben gehad. Daarna bleek dus een goud te ont-
staan dat taai was, practisch als ijzer, in ieder geval taaier dan brons en 
dat smeedbaar was als ijzer; dus in de vlammen gesmeed kon worden. Deze dingen 
tonen wel aan dat het verleden dus kennis heeft gehad, die men nu niet meer 
bezit, ook al weet men meer. Daar zou ik aan toe willen voegen da/t, zelfs in 
de medicijnen, wij in de laatste tijd hebben kunnen constateren dat huismid-
deltjes, waarvan iedereen heeft gezegd: Ach hoe onsmakelijk en hoe vies en dat 
kan toch nooit helpen, een basis hadden die nu wetenschappelijk bruikbaar is. 
Het gekwauwde brood, dat vroeger op een wond werd gelegd en het penicilline 
van v:'.noln.-.G cijn verïiau'fc'o üo methoden ei ia om bv» bepaalde plr-n— 
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tensappen aan een zieke in "te geven met bezweringen blijkt inderdaad, in deze 
tijd, zij het op een synthetische manier gemaakt, goede resultaten op te leveren, 
maar niet precies dezelfde als van het originele middel. Sr mankeert dus iets 
aan, er is iets dat niet door de analyse gevat is- er is ergens een factor die 
men over het hoofd ziet, Nu ben ik natuurlijk niet van plan om u duidelijk te 
maken dat het allemaal domme jongens zijn tegenwoordig. Integendeel, er zijn 
heel veel knappe koppen op de wereld, maar die knappe koppen vergeten vaak dat 
vrij, in de magie, juist door het gebruik van schijnbaar zinloze dingen, zowel 
in de mens alsook vaak in de omgeving, situaties scheppen waardoor, in een pro-
ces, bepaalde afwijkingen kunnen ontstaan. 

Nu is het één stap waarschijnlijk vorder, wanneer wij nog eventjes gaan 
naar die prikbeweging weet u welt de acupunctuur. Je kunt zeggen dat deze me-
thode natuurlijk een bootje dwaas is= Het doet inderdaad een bettje gek a,an 
dat je met prikken al die dingen tot stand leunt brengen, maar als je je gaat 
rea,liseren da,t je dus, zelfs wanneer je die hele levenskracht theorie buiten 
beschouwing 1 a„at, door prikkeling van het zenuwstelsel, reacties in het orga,~ 
nisme teweegbrengt, is het misschien niet zo gok meer. Sn wanneer wij nog een 
stap verdergaan dan leunnen wij zeggen: Van die aoupunctuce moeten wij eigenlijk 
gaan naar het zenuwstelsel zelf. En dan kun je ook weer gekke dingen consta-
teren. Laten we eens een ziekte nomen om een voorbeeld te geven: Multiple 
sclerose» Wanneer u die gevallen onderzoekt dan is bijna zeker, volgens mij, 
dat een streng van het vegetatieve, die langs de ruggegraat loopt, in hot ge-
drahg is gekomen. Bat lijkt mij onvermijdelijk. Bij die gevallen zullen wij 
bij 999 gevallen op duizend zien dat het bekken wat scheef staat en dat de rugge-
graat dus een lichte scoliose vertoont. Als wij dat recht zouden zotten, dan 
zou er dus een kans zijn dat die Multiple sclerose ook zou verdwijnen» "Zou", 
want wij zitten natuurlijk wel met het feit dat die zenuwen zichzelf niet meer 
bouwen; hot is een cel die zichzelf niet meer deelt. Wij kunnen dus niet zog-
gen: Ba„t zenuwstelsel vernieuwd zich wol weer even, maar hot blijkt wel dat 
het zenuwstelsel vaak, langs secundaire kanalen kan werken, zoals dat ook in de 
bloedsomloop wol gebeurt, dat een soort vervanging optreedt. Wij kunnen in 
ieder geval een stilstand bereiken. Nu is dat wetenschappelijk nog niet aan-
vaardbaar, er komt iemand en die doet dat: dat is magie! :in wanneer de mensen 
dat in de gaten hebben dan zoggen zij: Ja, dat is onverklaarbaar, daar hebben 
vrij een symbool voor nodig en misschien tekenen zij dan wel een scheef bokken 
met een ruggegraatje en dan zeggen zes Kijk als je nu een multiple sclerose 
hebt, dan zal dat helpen» Bat helpt niet! Maar dat is de aanduiding voor oen 
toestand, voor een situatie die je nodig hebt; het gaat dus om clatgone dat 
erachter schuilt. Bat is allemaal aanvaardbaar nog, het ligt in ieder geval 
op materieel terrein» Maar wij gaan nu nog een stap verder. Wij hebben het 
daarnet over die krachten gehad, over die demonen. Stel nu een keer dat er dus 



energieën zijn. Mijnentwege energieën van natuurlijke oorsprong rond de aar-
de, ontstaan door rotatiesnelheid van verschillende dolen van de atmosfeer, 
dat is denkbaar, daar komen de Jetlincs ook vandaan, en dat de mens die kracht 
op een gegeven ogenblik kan opvangen. Wat kunnen wij don zoggen? He, dat is 
lovensencrgie, want iemand die die kracht heeft die gaat beter functioneren. 
Maar dan komen wij ook nog tot een andere conclusie. Wanneer wij die levens-
kracht aan iemand toevoeren, hoe dan ook, dan zal het organisme a&ders gaan 
reageren. In deeerste plaats krijgen we een verminderd functioneren van de 
dwarsgestreepte spieren, die kunnen het wat rustiger aan doen, omdat zij dus 
niet, zoals normaal eigenlijk door hun contractie over hot algemeen een soort 
van zeg maars olectrischc kracht of zenuwktacht opbrengen. In de tweede plaatss 
de stimuli die in het lichaam bestaan worden veel sterker doorgegeven. Wan-
neer in dat lichaam het evenwicht normaal is en dit normale evenwicht is ver-
stoord, dan zal er door die kracht een enorme sterke stuwing zijn in dat li-
chaam om dat evenwicht te herstellen. Nu is niet elk evenwicht in het mense-
lijk lichaam even goed, Maar door het voorstellingsvermogen van de mens te 
beïnvloeden zou je misschien emoties of angsten kunnen wekken, waardoor zijn 
eigen toestand, zoals ze nu normalerwijze zou moeten zijn, door hem verworpen 
worden en wat krijgen wij dan? Dan krijgen wij de toverdokter die ronddanst 
en gezichten trekt en krankzinnige geluiden uitstoot rond de zieke en die hem 
daardoor helemaal vervreemd van wat hij eigenlijk is, hem als heil ware een 
nieuw beeld van zichzelve opdwingt. Die dans is dan eigenlijk niet in zich-
zelvc magie, maar zij vormt, door allerhand symbolen en denkbeelden door de 
achtergronden waarmee hij cultureel verbonden is, voor die mens een dwingende 
suggestie waarin hij ook zichzelf herziet. Het resultaat is inderdaad dat het 
lichaam zijn evenwicht, onder dergelijke impulsen, kan wijzigen en dat daar-
door genezing van kwalen mogelijk wordt dié zich, normalerwijze, binnen het 
evenwicht van het lichaam in stand zouden houden. Wij hebben het evenwicht 
verstoord, een nieuw beeld van het evenwicht opgedrongen en er ontstaat een 
enorme lichamelijke revolutie. Misschien denkt u: Ja, goed dat is ook magie, 
maar dat ligt nog zo dicht bij de tover of goocheldoos. Maar wat zouden wij 
dan moeten zeggen van bezweringsmagie? En dan moeten wij ook weer niet verge-
ten dat bezweringsmagie iets is dat eigenlijk overal op eon of andere manier 
gebruikt wordt. Dat gaat van het mensje dat aan het dobbelen is en dat zit 
van; Kom lieve zeven, goede zeven en dan pas gooit; dat is ook een toverfor-
mule. Hij weet het misschien niet! Wat gebeurt er als ik op dergelijke ma-
nier iets bezwoer? Dan bouw ik in mijzelf energie op, ik richt mijzelf en con-
centreer mijzelf op wat ik wil. En als de persoon die die stenen werpt ook 
maat enig telokinetèsch vermogen heeft, dan is het wel zeker dat dat op die 
stenen gericht is en dat die ene steen inderdaad doorslaat, zodat hot magische 
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getal van zeven bereikt wordt» Het blijkt dat dat, onder bepaalde omstandig-
heden, heel goed doenlijk is» En als je daar mee bezit bent, dan kun je nog 
oen stap verder gaan. Dan kun je zeggen: Ja dat is nou op dobbelstenen, maar 
als ik nu met hetzelfde elan een beeld oproep, dat ik in mijzelve hebn geef 
ik daaraan dan geen gestalte? Een mens die een heilige aanroept, dat hoeft 
dan niet eons een heilige van de kalender te zijn, het kan een figuur zijn 
zoals Sinterklaas, een soort mengsel van verschillende levensgeschiedenissen 
en persoonlijkheden, volgens het vaticaan verkeerdelijk als heilige beschouwd. 
Wanneer ik die figuur oproep, dan denk ik aan die figuur, dan denk ik aan 
krachten die met die figuur gepaard gaan. Ik bouw dus a.h.w. zelf iets op. 
Heb ik energie die ik erin kan stoppen, energie die ik normalerwijze niet zie 
als deel van mijzelf, dan kan ik op grond van die voorstelling, die energie 
nu wel gebruiken. En dan komen wij op oen heel interessant verschijnsel. De 
mens projecteert voortdurend iets van zichzelf, delen van zichzelf; hij doet 
dat in denkbeelden, maar hij kan dat ook heel vaak doen in krachten die eigen-
lijk van hem uitgaan. Iemand heeft persoonlijkheid, een suggestieve kracht 
bv. Wanneer wij nu stellen: De mens beschikt over energieën die aanmerkelijk 
groter zijn op vele terreinen dan voor hem redelijk aanvaardbaar kan worden ge-
maakt, zal hij deze krachten, daar zij hem als onredelijk voorkomen, niet als 
deel van zijn eigen vermogen kunnen beschouwen. I'Iaar op het ogenblik dat hij 
beschikt over een voorstelling waarop hij deze kra„cht kan projecteren, kan hij 
door, a.h.w., een tweede persoon tussen te schakelen, alles tot uiting brengen 
wat hij zonder dat niet zou kunnen uiten» Natuurlijk ook weer een gevaarlijke 
stelling in dit milieu. Dat betekent dus dat die lieve beschermgeest wel eens 
een vorm van projectie zou kunnen zijn. En dat betekent dat in feite zelfs 
een medium een kennis kan bezitten, die niet toegankelijk is en door bepaalde 
suggestie toegang kan krijgen daartoe. Ik zeg niet dat het zo is, lot wel: 
er zijn andere wegen waanop dus comrrrunicatio mogelijk is vanuit de geest, en 
vrij leven inderdaad in de geest, maar dat is voor u een kwestie die u niet 
-t)ewï^en kunt en waaraan u maar moet geloven. Maar wij kunnen bewijzen dat een 
mens, door het projecteren van zijn gedachten naar een imaginaire figuur buiten 
zich, in zichzelf energieën los kan maken die hij, normalerwijze, door zijn 
bewustzijn verhinderd, niet weet te bruiken, niet weet te richten. Hebt u in 
de gaten dat wij met onze magie nog steeds niet zitten bij de "hokus pokuscy-
clus"? Integendeel, wij zijn tot de conclusie gekomen dat de mens, in vele 
gevallen, symbolen gebruikt, ook voorstellingen van heiligen en al die andere 
dingen; voorstollingen misschien zoals je ze op een vlag kunt vinden of op 
een nationaal schild, die voor hem dienen om daar zijn emoties en zijn gevoe-
lens ma>ar ook een deel van zijn energie te kanaliseren» Die Sinterklaas was 
alleen maar een symbool natuurlijk van een kracht. Dan kunnen wij zeggen dat 
is Goddelijke kracht, akkoord, maar voor de mens was het symbool nodig om die 



- 8 -

kracht tc kunnen activeren. Nu gaan wij nóg een stap verder. Indien er een 
ander leven bestaat dan het menselijke, in welke vorm dan ook, moet een con-
tact tussen dit leven en het menselijke mogelijk zijn. Maar indien beiden 
zich bevinden in een verschillende dimentionale verhouding bv. , aal dit con-
tact niet zintuiglijk kunnen zijn. Dan kan dus alleen het contact plaats-
vinden op die punten waar de dimentionale verhoudingen eigenlijk geen bete-
kenis hebben. In de gedachte hebben dimonties geen werkelijke betekenis, zij 
dienen als uitdrukking van een beeld op een voorstelling, maar zij zijn niet 
daaraan zonder meer inherent en zij zijn zelfs niet bepalend voor datgene wat 
achter de voorstelling voor het "ik" verborgen is, de emotie bv. of wat anders. 
Dan komen wij dus op het punt waar wij gaan werken met een overdracht die te-
lepatisch of emotioneel kan zijn en dan komen wij heel dicht in de buurt van 
wat wij vinden bij profeten, bij media, bij heiderzienden, bij helderhoren-
den. Hier is sprake van een overdracht waarvan wij niet kunnen bepalen waar 
zij precies vandaankomt, maar die inderdaad denkbeelden of waarden overbrengt 
die niet in de mens eerst aanwezig waren. Sr kunnen dus nieuwe factoren wor-
den toegevoegd. Ik stel nu: Sr is een hiernamaals, hierin leeft het bewust-
zijn voort. Ook een mensachtig- of menselijk bewustzijn. Een stelling: Er 
zijn persoonlijke belevenissen genoeg die u doen zeggen: hot is waar, maar er 
is ook weer geen bewijs voor, 

Wanneer er andere werelden bestaan en er is, voor die werelden, mogelijk-
heid via emotie of via een soort gedacht enoverdracht contact te krijgen met 
de wereld, clan zullen de verschijnselen daarvan voor die wereld onverklaar-
baar zijn; zij krijgen de vorm van profetie, van het zien van dingen die aan 
ander niet ziet, het spreken van dingen die niet tot de inhoud van de persoon-
lijkheid behoren enz.. Wanneer dit incidenteel gebeurt, ach dan kunnen wij 
zeggen: dat is een ingrijpen van een hogere kracht, Maar nu blijkt dat de 
mens, onder omstandigheden, in staat is zelf die toestand op te roepen waar-
door hij met die andere wereld in contact kan komen. at die andere wereld 
is, hebben wij nog steeds niet gezegd! Dan is hier sprake van magie, want er 
worden wetmatigheden gebruikt die nog niet als zodanig erkend en nog niet als 
zodanig worden uitgedrukt. Maar dan zal ook oen symbool erg belangrijk zijn, 
want wij weten dat wij voor die concentratie, die nodig is, of voor die instel-
ling van die eigen persoonlijkheid een symbool erg nuttig is. Het zegt je 
wel niet precies wat je moot doen of wat je moet zijn, maar het is a.h.w. een 
soort handleiding; het geeft je een begrip en als je met dat begrip werkt, 
dan ontstaat een rowultaat. Je leunt dus werken met spreuken, kleuren, met 
dingen die suggestief werken, maar het belangrijke is niet dat we die dingen 
hebben, zij hebben een zekere invloed op de menselijke psyche ongetwijfeld, 
het belangrijke is dat wij met die dingen iets zoeken, zij zijn alleen maar 
het focus van oen bestaand beeld; zij worden tot symbool daarvan en wanneer wij 
m 
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meerdere malen met eenzelfde kleurverhouding bv. geoefend hebben, dan blijkt 
dat we steeds sneller een toestand bereiken, zoals wij die eerst hadden; ge-
woon oen gcwenningsvcrschijnscl. Op de duur is de voorstelling verbonden met 
de werkelijkheid en impliceert automatisch de noodzakelijke actie, of emotio-
nele omstclling in hot ego van do mens. tp grond hiervan kan de mens dus 
contact maken met inhouden en krachten die niet de zijne zijn. 

Wel, nu ga ik nog een stap verders Indien er in de mens iets is, wat op 
krachten van buiten kan reageren, moot er verwantschap daartussen veronder-
steld worden, anders is het contact of overdracht niet mogelijk. Als ik nu 
eens aanneem dat in de mens precies hetzelfde wezen zit als er bij die gees-
ten bv» zitten, clan moet worden aangenomen dat dio mens, minus zijn materie, 
over dezelfde mogelijkheden beschikt als die geest, mits hij maar weet hoe hij 
er gebruik kan van maken. Dan wordt ineens veel begrijpelijker waarom bepaal-
de mensen bepaalde magische riten vervullen. Zij suggogeren zichzelf zodanig 
dat het lichamelijk besef wegvalt en zij zijn dan geestelijk tijdelijk in staat 
om op te treden op dat andere niveau van bestaan» Zij kunnen daar waarnomen, 
maar zij kunnen ook daden stellen. Een groot gedeelte van de Chamaanse magie 
is gebaseerd op dit uittreden uit jezelf, dit uitwijzen a.h.w» van een deel 
in jezelf'en dit handteren als een niet stoffelijke en door andere ruimtelijke 
en tijdruimtelijke verhoudingen beperkt deel van het ik, waarmee je dingen 
kunt doen die onwaarschijnlijk zijn voor mensen die gewoon in de stof loden. 
Als je dat wil zeggen van een geest., clan moet je maar eens lezen? Plattoland-
theorie. Dat is wel een oud ding, maar het is toch leuk. Want daar zeggen zes 
Kijk als ik hier een stuk papier heb en alles leeft daarop, vlak, en ik zet 
een streep dan is dat een scheidsmuur. Zodra ik iemand, al is het maar één 
millimeter hoogte geef, dan kan ie al over die scheidsmuur kijken en er over-
heen komen, Hij kan dus de grens van de wereld overschrijden, tenminste vol-
gens het denkbeeld van anderen, Cp dezelfde manier doet demens dat» En wan-
neer hij dat proces onbewust doet, dan heet dat "uittreden". Haar wanneer je 
het bewust doet, dan valt het eigenlijk toch ook weer onder bewuste uittreding 
en de.termen van bepaalde groepen, of van persoonlijke magie in andere termen. 

Het is overigons opvallend hoeveel van de mehselijke geaardheid en zijn 
emotionaliteit met die magische begrippen verbonden zijn. Laten wij eens den-
ken aan do heksen bv» Vergeet echter één ding niets De heksenhamer omvat een 
soort ondervragingshancllciding en die vragen zijn dermate suggestief dat een 
groot gedeelte van de verklaringen omtrent heksen en demonen, uit do heksen-
processen daaruit alleen al verklaarbaar zijn. Maar dat is niet belangrijk. 
Belangrijk is wel dat wij ons realiseren dat veel mensen teruggrijpen naar 
persoonlijkheden en symbolen dio in de ogen van anderen demonen zijn. En nu 
blijkt nog ietss "ir zijn mensen die, om één of andere reden., zich afkeren van 
de mensheid. Doze mensen aanbidden demonen, duivelverering dus. Waarom doen 
zij dat? Kennelijk omdat zij niet kunnen geloven in een God of in iets dat 
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mot die mensheid in verbond staat. Hun vijandschap, ten aanzien von de mens-
heid, concentreren zij door de verering von een beeld dat de absolute vijand-
schap van alle schepping voor hei) vertegenwoordigt. Het symbool is bopalend, 
maar wat blijktv Die zwart-magiërs worden daardoor wel degelijk gestimuleerd 
tot allerhand onderzoekingen. Hot is natuurlijk typisch dat deze mensen de 
eersten zijn die gebruik maken von de witte arsenicum. Kaar ja, het waren ze-
ker niet do zwart-magiërs die het ontdekt hebben het zijn de alchemisten ge-
weest, zij hebben eerst de witte arsenicum geraffineerd, maar zij zijn gekomen 
op hot gebruik ervan, Sn als wij kijken ilia.ar hot verschil tussen de zogenaajn-
do ''witte" en zogenaamde "zwarte" magie, dan ontdekken wij tot onze verbazing 
da/t, in de eerste plo,ats de begrippen "wit 'n zwart" sterk worden bepaald door 
de emotionele houding van degene die die magie bedrijven. In de tweede plaats; 
dat het onderscheid ligt in do symbolen, waarbij symbolen van vernietiging en 
vernietigingsbehoefte de zwarte magie beheersen, terwijl darontcgen de vormings-
behoefte, vredebehoefte en vredosymbolen de witte magie beheersen, Sn in beide 
gevailen blijkt dat men veel dingen tot stond kan brengen. Dit kunnen wij af-
wijzen; wij kunnen zeggen: Ach allemaal suggestie en dat houdt niet. Nee, 
maar hot is bv. bekend dat bepaalde gebeds- en geestelijke genezers zogenaamd 
ongeneeslijke gevallen genezen hebben. Dan kun jc wel zeggen: het is alleen 
suggestie, maar la/ten wij niet vergeten dat de kwaal medisch gecertificeerd 
was; zij was vastgesteld. 

Sr zijn krachten die dat ongedaan kunnen maken. Gaan wij na welke figu-
ren daardoor gegrepen worden, dan blijkt het dat het hier suggestieve figuren 
zijn. Gaan wij na- oijdcr welke omstandigheden dit optreedt, dan blijkt over 
het algemeen dat er een enorme emotionele spanning aanwezig is. Hot gebeurt 
meestal in gezelschappen waarin een enorme behoefte aan het verschijnsel da.t 
wordt opgeroepen, de genezing bestaan. Dan is het ook duidelijk dat daarin 
de beste en meest blijvende resulta/ten worden behaald, dat ook do omgeving 
ermee te maken heeft. Ik stel dat,in dit geval, do hole groep aanwezigen op 
één doel geconcentreerd zijnde, daarmee oen doel verwezenlijkt dat gesteld 
wordt als bovennatuurlijk, maar beheerd door do mens zelf wordt veroorzaakt. 
Iets anders is het wanneer iemand alleen is en wordt genezen, Wij kunnen dan 
ook wel over suggestie spreken, maar dat is niet voldoende meer. Vb. Wanneer 
in Lourdos een grote processie is, met een enorme plein vol zieken, een hele 
kerk vol en daar geneest iemand, of denkt te genezen, dan zeg ik: Ach dat is 
de massa, de suggestie en er zullen gevallen zijn die, hetzij psychisch of 
fysiek, blijvende verbetering ondergaan. Gezien de instelling van de moderne 
wereld zal do verbetering hoofdzakelijk dus psychisch zijn, maar fysiek komt 
ze ook voor. Wonneer echter iemand nu, zonder al die suggestieve rompslomp 
't is geen minachting maar oen classificatie) geneest doordat doordat hij de 
Heilige Maagd van Lourdes aanroept, of Theresia, dan is er volgens mij sprake 
van iets dat niet meer, vanuit de mens, verklaarbaar is, Moeten wij daarom 
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aannemen dat hot aangeroepen symbool zelf daadkrachtig is opgetreden? Ik 
dacht van niet- Ik dacht dat hier de mens contact had gekregen, op welke wij-
ze dan ook, vermoedelijk door zclfsuggestie en sterke concentratie met ener-
gieën, die dan, door zijn behoefte geleid, door hem gebruikt kan worden. 

Ik dacht u hiermede duidelijk te hebben gemaakt dat de magie voor de mens 
heel erg belangrijk kan zijn omdat zij a.h.w. eon weg betekent om de muur van 
redelijkheid die hij om zichzelf heeft gebouwd. Daarnaast mogen wij stellen 
dat: al hetgeen wij in de magie, en wat dat betreft ook in de religie en der-
gelijke, aantreffen als hoogst belangrijk voor de mens moeten beschouwen, niet 
omdat het noodzakelijk een realiteit weergeeft, maar omdat het de angaliteit 
weergeeft, de mogelijkheid schept voor de mens in contact to komen met iets 
dat op onigerleiwijze verbant is met de realiteit die hij denkt te bereiken. 

De mens kan natuurlijk proberen zich te beperken tot zijn kennis. Op het 
ogenblik dat hij dit doet vermindert hij zijn eigen mogolijkhcidn. Naarmate 
men zichzelf meer specialiseord groeit je mogelijkheid in één richting en ne-
men daarnaast je werkelijke mogelijkheden in andere richtingen af en wél omdat 
je geneigd bont het gezag van do verkregen kennis en do vaardigheid van die 
kennis, zonder meer aan te nemen voor ellc ander torrein waarmee je te maken 
hebt. Dat doe je instinctief, dat zul je niet redelijk doen, maar dat doe je! 
Wanneer wij dus allround zijn, dan komen wij veel verder. VU. Een allround arts 
is eigenlijk veel belangrijker dan een specialist, omdat de allround arts de-
gene zounnoeten zijn die de activiteiten van specialisten coördineert, hij 
vookomt da/t ieder de oorzaak van de kwalen in zijn eigen specialisme zoekt. 
Zo zouden wij het ook met de mensen moeten zien. Die mens heeft geen behoefte 
aan specialisme, op wolk terrein ook, hij heeft alleen maar behoefte aan iets 
waardoor hij zijn begrip van beperktheid verliest. Een dan niet een begrip 
van beperktheid ton a-anzien van zijn direct beheerste vermogens, maar juist 
ten aanzien van die factoren van zijn wezen die hij niet kan gebruiken. Een 
stelling: Aangezien de doorsnoemens ,voor ongeveer 70 % van zijn vermogens, niet 
in staat is bewust richting te geven daaraan of gebruik to maken daarvan, moet 
worden gesteld dat langs suggestieve weg, door het gebruik van symbolen en der-
gelijke, een groter deel van de persoonlijkheid ontwikkeld kan worden. De ont-
wikkeling van de persoonlijkheid zal dan volgens mijn inziens tevens betekenen: 
oon grotore kennis van eigen "iki; en mogelijkheden, eon juistere erkenning van 
de wereld waarin men loeft en de mogelijkheden daarvan en ten laatste: van die 
d._len van de wereld, die niet normaal gekend worden, mo,ar die daar op enigerlei 
wijze wel degelijk deel van uitmaken. Ik dacht dat de^ mens binnen zou kun-
nen treden in do wereld van de geest, dat de mens in staat zou zijn om eigen 
sociale verwarringen op te lossen, wanneer hij zou zion waarom hij ze tot stand 
brengt. Welke beperkingen in zijn begrip, welke kunstmatige blindhuden en doof-
heden hem onmogelijk maken zijn probleem te ontwarren. Ik da.cht dat de mans 
zijn hele samenleving anders zou kunnen oriënteren, alleen door dit besef. En 
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of dat besef nu is: God, do geest, paranormaal kunnen of een of andere filoso-
fie, doet weinig ter zake. Ik geloof namelijk niet dat de middelen belangrijk 
zijn, maar de resultaten. Ik dacht dat middelen, die in strijd zijn met de be-
geerde resultaten, het bereiken van die resultaten eigenlijk frustreren, onmo-
gelijk male en. Maqr ik ben er Van overtuigd dat iemand, die dus op welke manier 
ook, zijn eigen beperking x*cet te omgaan, in contact komt met de grotere wer-
kelijkheid waarin hij leeft. Misschien is dat voor de moesten van u wat teleur-
stellend. Do geest moet eigenlijk toch wat anders weten te zeggen. Heel veel 
mengen zoeken zelfs in de geest de echo van zichzelf, zij zoeken een bevestiging 
van hun eigen verlangens en zo de bestrijding van hun eigen onzekerheden. Dat 
doen zij trouwens bij God ook hoor! Dus wij staan niet alleen, er zijn hogere 
kwaliteiten die op dezelfde manier gebruikt en misbruikt worden. Maar: als 
je probeert de werkelijkheid van een mens te benaderen, je probeert de mogelijk-
heden, do wetten van een mens te benaderen, dan moet je geloof ik proberen uit 
te gaan van dat wat die mens is, van die dingen die voor die mens aanvaardbaar 
zijn. Je moet niet alleen maar komen met een openbaring in deze tijd, maar met 
een verklaring, Ik heb geprobeerd om dat te doen, want volgens mijn bescheiden 
oordcel zie ik de mens van vandaag als iemand die, door zijn enge gebondenheid 
aan voorstellingen en begrippen, niet in staat is juist te handelen. Soms heb 
ik wel eens het gevoel dat de mens van vandaag is als Judas. Judas die zijn 
meester eigenlijk vereerde en die met het verraad aan ajn meester eigenlijk 
hoopte zijn meester te dwingen zich als de Messias te openbaren; het gezag in 
handen te nemen. Die goedwillende tragische verrader die, wanneer Jezus hem 
een tip geeft dat hij het wil gaan doen, eigenlijk heel ontstelt kijkt en zegt: 
Ik Hoer? Waarop do ander zegt: Wat gij doen wilt doe dat spoedig. Met andere 
woorden: Als het nu eenmaal zo moet zijn, laat het zo zijn. En met de mens is 
het vaak precies hetzelfde. Hij weet in zichzelf heus wel wat juist en niet 
juist is, wat aanvaardbaar en niet aanvaardbaar is, maar elke koer zegt hij: 
Ja, maar ik zou willen dat U God regeert en dan loopt hij,om alles wat hij in 
zichzelf weet, heen en verraadt zo de meester die hij wil dienen. De mens wil 
het goede voor iedereen, maar hij wil het op zijn manier en dit zo krampachtig 
dat hij uiteindelijk aJtlo anderen kruisigt om zijn manier door to zetten. Als 
die mens nu eens gaat begrijpen wat zijn werkelijke leven en verkolijke wereld i 
wanneer hij gaat begrijpen wat symbolen zijn en wat de werkelijkheid is die er 
achter schuilt vooral, wanneer hij niet alleen maar kijkt naar de verkeersteken 
maar ook kijkt naar de wetgeving, wanneer hij niet alleen kijkt naar debbeelden 
die God voorstellen, maar daarachter probeert uit te grijpen naar de macht, de 
kracht die God is, de Liefde die God is, ik dacht dat hij dan verder kwam. 
De mensen moeten zichzelf verliezen om zichzelf te winnen. ïïiet het "ik" dat zi 
wezenlijk zijn, maar de enorme omheining v.̂ n pretentie die zij rond zichzelf 
hebben opgetrokken, de enorme kunstmatige doofheid en blindheid die zij zich-
zelf hebben aangepraat ten aanzien van verschijnselen die in de wereld regel-
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matig voorkomen» Ik dacht dat de mens van heden, uit zijn denkbeeld van 
zekerheden en behoud van zekerheden, zou moeten worden wakker geschud in de 
richting van het experiment, in de richting van het opnieuw zoeken en tasten 
naar eon hogere werkelijkheid, naar een andere samenleving, maar vooral ook 
naar oen ander meer zinvol en meer bevredigend geestelijk leven» 

Wat ik nu eigenlijk gezegd heb over uw maatschappij, zou dat eigenlijk 
ook niet gelden voor uzelf» Hoe vaak wordt u ook persoonlijk, geestelijk 
zowel als materieel, uitoengescheurd door twee dingen: Iets wat je voelt 
dat je moet en iets wat je voelt dat je wilt ten koste van alles» Hoe vaak 
korsït je niet uiteengetrokken in jezelf, ben je innerlijk in tweestrijd door 
iets wat jezelf voelt dat waar zou kunnen zijn en de angst dat het waar zou 
kunnen zijn omdat hot jozekerheid gaat aantasten. Hoe vaak wordt men als 
mens eigenlijk niet tegen jezelf eigenlijk verdeeld door de strijdigheid van 
de dingen die je nastreeft» Ik geloof dat de voornaamste factor dio in de 
mens de oplossing brengen kan: Harmonie is. En dan moet er eerst innerlijke 
harmonie zijn. Je moet eerst met jezelf vrede hebben, dan kun je het pas 
vinden met de wereld» Je moet eerst in jezelf zeker zijn, voor de„t jo kunt 
proberen om de wereld ook maar iets van je zekerheid te brengen, van. iets te 
overtuigen» Je moet eerst zelf jo krachten vinden, vobr dat je ze aan anderen 
kunt overdragen en jemoet vooral één ding begrijpen: da,t soms krachten die 
goed zijn besta»an onder omstandigheden die voor u verkeerd zijn en omgekeerd: 
dat verkeerde krachten voor Igunnen komen in omstandigheden die voor u good 
zijn. Vb»: ïïa,ar de priester voorgaat, daar kan de duivel rustig volgen» 
Haar is het eigenlijk niet waar? Waar de pretentie voorga,at, zo zou je het 
in dit geval moeten vertalen, daar volgt de Qhaos* Daar waar jo iets preten-
deert, daar is de chaos iets wat je voortdurend achtervolgt» Daar waar jo 
iets ervaart dat echt is, waar je werkelijk op bouwt-, daar ben jo beschermd 
tegen de cha.os, omdat daar do vorming, hot harmonisch principe, a.h.w. , je 
onmiddellijk tegemoetkomt en je omhult on beschermt» 

Uiteindelijk moeten wij het eens worden over één ding: en dat is: 
Do wereld van vandaag deugt niet» ï-!aar dat zij niet deugt, komt omdat de mens 
niet deugt, niet dat hij slecht is, maar hij deugt gewoonweg niet voor do sa-
menleving die hij geschapen heeft - Wanneer cr iets in orde moet komen, stof-
felijk of geestelijk, moet het uitgaan van de mens, maar dan kan het/)- alleen 
uitga.an van de werkelijke waarde in de mens, dan moet die mens zijn eigen ca-
paciteiten en eigenschappen ontdekken, dan moet hij zijn verbinding met ande-
re werelden ontdekken en dan moet hij niet uitgaan van pretenties die uitein-
delijk niet waar kunnen gemaakt worden. Dan moet hij niet het ene prediken en 
het andere doen. Dan moet hij niet proberen aan de ene lcant de wijze te zijn 
en aan de andere kant hulpeloos als een kunt rond te dobberen» Dan moet de 
mens leren om zijn pretentie opzij te zetten en de relativiteit zien van al wat 
hij bezit a,an kennis, morele en ethische waarden aan politieke en religiousc 
stellingen» Dus zet uw pretenties opzij, 
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Kijk eens, dat zijn relatieve waarden en zolang ik niet uitga van de werkelijk-
heid die is, zal ik nooit de wereld kunnen verbeteren, zal ik nooit zelf kun-
nen breken door de schil die ik rond mijzelf heb gebouwd, waardoor ik niet toe-
gankelijk ben voor een werkelijkheid die hoger is. Dit is een heel ander be-
toog natuurlijk, meer emotioneel, minder redelijk, maar ik dacht: voor iemand 
die in de wereld van vandaag staat, is het toch wel een oproep die een beetje 
zin heeft. Let wel, ik vraag van u helemaal niet dat u voortaan voortdurend 
met de geest bezig bent, of dat u voortdurend in de kerk neerknielt om te bidden. 
Ik vraag alleen maar van u dat u uw pretenties erkent voor wat zij zijn en dat 
u probeert, rustig verdergaand zoals u bezig bent desnoods, zonder die preten-
ties, iets meer van harmonie en waarheid te vinden. En als u due pretenties 
opzijzet, dan is die mogelijkheid er. Dat is niet zo moeilijk dacht ik! 
Want de meeste mensen gaan ten onder aan de leugens die zij zichzelf en anderen 
vertellen, niet aan de waarheid die zij zijn, niet aan de waarheid van de we-
reld waarin zij leven. 

Alleen een mens die op aarde, en dat is dan weer vanuit de geest gezien 
natuurlijk, oprechtheid van leven en handelen heeft gevonden, die zijn inner-
lijke verdeeldheden weet ongedaan te maken, weet te bestrijden, weet te ont-
gaan, die eerlijk is in zijn pogen, in zijn presteren, die is geestelijk gezond. 
Niet alleen maar fysisch gezond, maar ook geestelijk, dus bovenstoffelijk. 
Een groot gedeelte van de geestesziekten die in deze tijd optreden, zijn het 
resultaat van een leven vol pretenties, die niet waar te maken zijn, of niet 
vol te houden zijn en jezelf belasten met bekwaamheden die je in feite niet 
bezit. Denk daar ook eens over na. Meer dan de helft van de wereldbevolking 
is ziek, psychisch niet normaal; je merkt er niets aan, maar zij zitten ermee! 
Zoek ook daar een oplossing voor. Want als iedereen zegt da,t anderen elkaar 
moeten genezen, of dat zij u moeten genezen, dan wordt de ziekte alleen maar 
erger.-

Hiermede sluit ik mijn betoog en dank u voor uw aandacht.-


