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L a a t ons b e g i n n e n met een h e e l oud i e t s : de a c u p u n c t u u r 

de meeste van u „eten het „ en ander over net inbrengen „en gppden, 
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3 1 e e" 2 e e r Weorie, die de achtergrond hiervan is 
In deze theerie, die ik hier heei kort en sommier servet, stelt men omveer het 

: nt:: :;r is :der da huid uan de -- - -* - — - - -- J aanwezig. Hierin bevindt zich e m hogere „orm „an le„enakracht, men zoo konnen 
eggen adkracht on dit „ormt een lichaam. Ooor no „erbindingen te brengen toeeen 

het g ra lichaam en dit odUohaam, p l ue de straling „en do kosmos, kan men 
allerhand veranderingen in het lichaam en het ervaren van det lichaam tot stand 

r r r ™ i n d i t p u n t b e i a n 9 r i j k- i a d " « - - u — * 
een krachtlichaam dat kennelijk gereleerd is met bepaalde kosmische krachten. 
Went wenneor „e dan een eindje verder gaan, „inden we theorien zowel in India 
eter in het Boedhistiech Tibet, alsook in bepaalde andare richtingen, dank aa^ 

de theosofen biJ„oorbeeld, waarbij we het hebben o„er een sport geestelijke zin-
tuigen of krachtbronnen : de ohakra, 
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z Jn vele kanalen, zijn zintoigen aanwezig, zintoigen van de g e e s t , althans 

« n met stoffelijke aard. Daar waar deze omreden zollen ze dat d l d o 
toppunten van het nprmaal zenowatelsel van de mens, „ a a k ook ven het vegetatie. 
voo e „ „ r M g a r a n Q p _ g r o Q t ^ ^ ^ u e r s c h i u a i d a 

mens lichamelijk bezintoigd is, zo ia hij ook door do ohekra bezintoig in meer 

L d t r D U 2 i J" P U n t S n' d i B ™°et " ~ weneer o me nt V/LZr "7 bBWB2°" " - " h B b t — i j n l i j k gelijk mee - dan 
aa e„ W n " " " U°°rl°Pl9 ^ ^h ypotheae toch TOar te aan-1 Tien V: "erhaal StMt 10tS UMt hSBl "—i* 

dat er B e n r B l a t l e „ tu_=een d B ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aanzien van waarnemingen en wel in die voege dat geeatel^e invloed^ ^ „ a a r n I 
mg en in de stof-mens verenderinoen tnt „ _ waerne-

»„t • „ „ deringen tot stand konnen brengen en ook het oraakeerde 
Wat Je in de stof doet kan geestelijke invloed hebben, „at Je in do peest 1 ' 
« t of erkent kan in do atof invloed hebb.. Oot is L , interes e t " l i 
a « , da do mens leeft in oen wereld die niet aileen maar beataa oit ato L 
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' " ^ l l t e b b 0 3 1 " ™ " " " d° k « i a a n f a t a - a f i a . - «e dat vbbrwerpon uit-
aling hebben, een uitstraling die „e niet Konnen verKla™ met zuivere materidle 
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eiccnschappen of kwaliteiten. We zien dat plantenleven, dierenleven uitstralingen 
heeft en dat die uitstraling bepaalde kwaliteiten vertoont. En ik geloof dat we dus 
in overeenstemming met de laatste ontdekkingen en ontwikkeling kunnen zeggen ; de 
gehele wereld voor de mens bestaat uit zichtbare verschijnselen, stoffelijk kenbare 
verschijnselen en daarnaast uitstralingen die echter door de gevoeligheid van zijn 
odlichaam plus de zintuigen daarvan voor hem eveneens waarneembaar zijn. 

Kunt u dit als hypothese nog steeds aanvaarden ? 

Wat nu belangrijk is,is dit: wanneer ik met een chakrum aktief ben ~ er is iets 
van ontplooid - en er is iets in mijn omgeving wat uitstraalt, neem ik die uitstra 
ling waar. Maar die uitstraling werkt in het,zeg maar, geestelijke lichaam of od-
lichaam, ze komt niet cnmiddeMjk in de hersenen en ze wordt niet onmiddellijk dus 
overgedragen in een beeld. Gebeurt dat wel dan kan dot in vele gevallen een vorm vt 
helderziendheid zijn of helderhorendheid. Maar wat in de hersenen geaktiveerd wordt 
en blijft is wel degelijk voor de mens beleefbaar, niet als beeld maar als een soor 
stemming, een emotie. Dan zou ik kunnen zeggen : de emotionele instelling van de 
mens wordt voor een groot gedeelte bepaald door de uitstraling van zijn omgeving 
plus zijn eigen reaktie daarop. Dat is dacht ik, een begin van iets waar veel meer 
bijhoort. Want een chakrum blijkt niet te bestaan uit maar één niveau. Er is maar 
één chakrum dat we kunnen omschrijven - dat is het vierbladeren- of stuitchakrum -
als behorende geheel tot de wereld van levenskracht en zelfs dat kunnen we neg in 
een tweekleur balans indelen, namelijk in de blauwe energie en de witte energie. 
We hebben dan het topchakrum dot volgens sommige gebruiken 144bladig wordt genoemd, 
volgens onderen ook weer tweebladig en dan weer met diezelfde kleurverhouding wit-
blauw. De tussenliggende chakra kennen verschillende tinten van rocd, van groen 
en van geel in hun uitstraling. Die kleuren zijn uit de aard der zaak grotendeels 
symbolisch gekozen maar de direkte waarnemers aanzien dat er toch wel iets van 
waar is. 

Indien we nu eens stellen dat wit omvattend is, het omvat alle litstralingen en als 
zodanig is het 't symbool voor de totale mens met al zijn geestelijke voertuigen 
plus zijn stoffelijk voertuig zolang hij dat bezit. Dan kunnen we zeggen dat elke 
kleur verder een speciale funktie aangeeft van een geestelijk voertuig dat in hot 
bijzonder geaktiveerd wordt. Bij de doorsnee mens is tenminste het middenrif ctekrurr 
geopend en de opening van het achtbladig chakrum is dus zeer waarschijnlijk. Daarin 
treffen we ondermeer de kleuren rood en groen aan. 
Wat betekent dot nou ? Het betekent dat u stemmingsgevoelig bont maar ook associa-
tief gevoelig bent voor de uitstralingen rond u, U kunt ze dus niet omschrijven, u 
kunt ze niet kennen maar u reageert erop. En deze reaktie kan dus zijn, een emotie, 
een stemming die bij u ontstaat maar het kan ook een soort voorgevoel zijn, een 
wijze waarop u de u bekende verschijnselen gaat kombineren en tot een konklusie 
komt. 
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Wanneer een mens nu in harmonie is mot zijn omgeving, don dijkt verder dat er een 
wisselwerking is. En ik ga weer even terug naar de chinese filosofie waarvan ik 
een stukje heb aangehaald -ze is bijna 4.0G0 jaar oud in sommige delen dus ze heef 
het al een tijd uitgehouden - in die f losofie namelijk wordt ook nog gezegd : 
wonneer ik de kracht van épn odlichaam ken en koncentreer, is het mogelijk deze 
kracht aan anderen over te dragon, uit te stralen dus. Dat wordt over het algemeer 
waar men deze uitspraak kent, gehanteerd als een verklaring voor da mogelijkheid 
van magnetiseren. Maar het is meer, want wat ik uitstraal middels een chakrum is 
niet alleen maar kracht, hot is kracht die gemoduleerd is, die een bepaald stemmir 
beeld overdraagt, die oen bepaalde intensie heeft, die een bepaalde harmonie of 
disharmonie wekt; Door deze zintuigen dus, deze geestelijke zintuigen die voor de 
mens belangrijk zijn, straalt hij uit en elke uitstraling die hij tot stand breng! 
betekent een röspons van je omgeving,een beantwoorden. 

Dan moet ik wel een klein beetje dichterbij in de tijd, dan kom ik zo ongeveer 
700 na Christus, 800, tijd zo van Abchar de Grote en dat soort dingen. Daar is 
namelijk iemand die zich sterk met deze thoorien bezighoudt en die stelt op een 
gegeven ogenblik : Op het ogenblik dat een mens een relatie erkent, onverschillig 
waarmee, zal hij niet slechts ontvangen maar ook zLjn wezen en krachten uitstralen, 
Hoe groter zijn innerlijke positiviteit is, hoe groter de kracht die hij kan over 
dragen. 
Wanneer ik dus een plant heb en ik reageer op die plant als oen voor mij harmonisr 
levend wezen, dan zal die plant waarschijnlijk beter groeien.- Wanneer ik hem erg 
mooi vind maar ik heb er ergens toch een verzet tegen, - dot ik ervoor moet zorger 
bv, - dan kan ik alles doen wat stoffelijk noodzakelijk is en die plant die ver-
kommert, Die doet het niet. De uitstraling bepaalt een deel ook van do responsen 
op de wereld bij andere levende wezens. Naarmate de eigen organisatie , dus het 
bewustzijn van die wezens lager is, zal de dominantio van de menselijke uitstralin 
groter zijn. 

Zo, dan zijn we nu een klein bootje door die theorie hoen. Want wat heb ik nu 
eigenlijk zitten beweren ? 
Ik heb doodgewoon gezegd, ïove mensen, dat u geestelijk leeft, dat u bepaalde kos-
mische krochten voortdurend in u opneemt en dot u daardoor, nolens volens, verbon-
den bent met alles wat rond u bestaat. Of u zich er bewust van bont of niet,u kunt 
niet iets erkennen af er op reageren zonder er naar uit te stralen. Dat heb ik 
letterlijk gezegd. Maar dat betekent dan dat die hele geestelijke mens, tot zijn 
hoogste voortuigen toe, tot zijn innerlijk godskontakt toe, ook op stoffelijk 
niveau een relatie heeft met al hetgeen hij als bestaand rond zich erkent. 
Uw plaats in uw omgeving en uw wereld wordt niet alleen bepaald door noodlot, 
konditionnering, wordt niet alleen bepaald door do zichtbare mogelijkheden, het 
wordt voor een groot deel ook bepaald door de kwaliteiten van uw wezen waarop uw 
omgeving antwoordt, 



En waarom zouden we dan nog niet een stap verder gaan ? 
Wanneer ik in mijn bewustzijn tegenover do wereld een verandering breng, zal de 
wereld tegenover mij ook anders reageren?omdat de krachten die ik naar het lagere 
bewuste uitstraal, harmonischer zijn, zal de respons, het antwoord dat ik krijg, 
eveneens harmonischer zijn. En ik zal dus intenser en vollor gaan leven naarmate 
ik een grotere harmonie tot stand breng met mijn buitenwereld. 

Don zijn we zover gekomen dat we kunnen proberen om moer praktisch te gaan denken. 
Wanneer ben ik harmonisch tegenover mijn wereld ? Op het ogenblik dot ik het ge-
voel heb dat ik goed ben. 
Is het belangrijk dat ik volgens de normen van mijn wereld of desnoods bepaalde 
kosmische normen,goed ben ? Neen, want het gaat niet om wat ik ben, het gaat om 
wat ik uitstraal. En op het ogenblik dat ik het gevoel heb dot ik goed ben, straa 
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ik dit besef naar anderen uit, Doe ik dot : ik ben beter dan jij, dan is het anta-
gonistisch, het is negatief, dan krijg ik automatisch een negatief antwoord uit do 
wereld. Maar doe ik dat in het gevoel ; wat prettig dat ik goed kan zijn in die 
wereld, krijg ik positief antwoord en dan krijg je dus uit die wereld ook aller-
hand impulsen, stimulunson en zelfs krachten die je balpen om meer harmonisch, 
om prettiger te leven. 
Dan isfhet dus erg belangrijk hoe we de wereld benaderen ! 
Nu weet ik wel dat we geestelijk die wereld heel anders zièrv. 
Precies hetzelfde als je in een vliegtuig zit en je gaat over Antwerpen heen, dan 
zie je heel wat anders dan wanneer je over de Keyserlei loopt te slenteren. 
Maar al die dingen haren bij elkaar. Het is niet zo : die geest die gaat er over 
heen en ik loop hier, neon, dit is het waarnemingsbesef van het geheel en dat komt 
tot uiting in een ik, dat zich voornamelijk bewust is van een detail, van een be-
perkter omgeving. Wanneer ik nu die positiviteit uitstraal, dan moet dat in de 
eerste plaats zijn in eenheid met mijn wereld. Ik kan nooit méér willen zijn don 
mijn wereld, maar ik moet wol meer deel willen zijn van mijn wereld. 
Mijn begrip van goed moet een "delen" vanuit mijzelf, op welke manier dan ook, 
als het ware inhouden. En mijn gevoel van goedheid moet don ook een beter nabij-
komen van hetgeen om mij is, inhouden. Op het ogenblik dat ik zeg: ik ben goed en 
jij bent het niet : antithese. Maar wanneer ik zeg : ik ben gek en u bent het ook Ï 
nou ja goed, dat is niet erg, maar ik zeg : ik ben wijzer dus bent u gok : dan is 
het erg. Dan wijs ik af. 
Nu is dat dus de gedachtenbalans. De gedachtonbalans die geeft oen beetje onze 
emotionele inhoud wocr en ze is gebouwd op de associaties die onze eigen wereld 
ons gebracht heeft, dat is voor u de stoffelijke. 
Maar elke associatie omvat meer, We hebben in dat chakrum bijvoorbeeld groen, 
U zegt nou wel eens : groen is de kleur van het geloof, maar groen zou je ook 
kunnen omschrijven als de klsur van de aanvaarding. Het is dus hoop, geloof maar 
ook aanvaarding. 
En we hebben rood, rood kun je omschrijven als moed, als durf, als energie, als 



levenskracht. Maar je kunt het ook omschrijven als een opgaan in het bestaan 
zelf. Wanneer ik nu werk alleen met het zonnevlechtchakrum, dus verder niets -
dat is onmogelijk want jc werkt praktisch met alle chakra, alleen het een wat meer 
dan het andore, maar stel dat even ook weer - wat gebeurt er don ? 
Ik ben positief tegenover mijn wereld, mijn innerlijke aanvaarding van die wereld 
en alle krachten in die wereld, trengt voor mij een verbinding met het geheel van 
de geestelijke voertuigen tot stand waarin de stoffelijke wereld mocht beseft 
worden. Ik heb dus inderdaad het overzicht van het vliegtuig, al is dat niot op 
volledig bewust niveau en daarnaast de beleving van het detail. Maar dat betekent 
ook dot ik mij automatisch juist oriönteor in het detail omdat ik het overzicht 
heb. Ik heb een soort ingebouwde kompasnaald die mij brengt tot do meest juiste 
reactie volgens het licht dat in mijzelf bestaat. En ik heb daarnaast die moed, 
die kracht, die energie, hoe je het noemen wilt. 
Dat betekent : ik heb kracht, dus ik beïnvloed mijn omgeving, maar het betekent 
ook : mijn omgeving beïnvloedt mij want dat is een wisselwerking. Het houdt ook in 
alle krachten die binnen dit voorstellingsvermogen, binnen deze wijze van leven 
voor mij oanvaardbaoar zijn, op welke basis dan ook, redelijk, emotioneel of 
anderszins - geloof bv, - die zullen geaktiveerd wordon uit alle voortuigen en in 
de wereld tot uiting komen. 
Dan hebben we in feite gezegd : de gehele geestelijke mens kan leven in de materie 
en zal dank zij de funktie van dit krachtlichaam van de mens, levenskracht, lichae 
hoe je het noemen wilt, en de chakra, verbonden zijn met de wereld zodat een veel-
zijdig besef van die wereld kan ontstaan. Ook wanneer dit in de hersenen niot waar 
bewust wordt geregistreerd. 
Praktische konklusie : het geheel van alle geestelijke kracht die ik innerlijk 
aanvaarden kan, kan ik manifesteren in mijn eigen wereld. Maar de krachten die 
ik in mijzelf aanvaarden kan - als deel van mijzelf - aanvaard ik gelijktijdig 
zoals ze in mijn wereld bestaan. Op het ogenblik dat ik niet probeer om mijzelf 
door die krachten méér te maken dan een ander, maar alleen probeer oen grotere 
eenheid te worden van die ander: , ben ik ingeschakeld in een heel krachtnotwerk 
dat over die wereld ligt. Die wereld op zichzelf, die heeft haar eigen velden. 
Er zijn in de eerste plaats dingen die wij kennen, een verschijnsel als elektro-
magnetisch, zwaartckrachtverschijnsel en nog een paar van die dingen. Maar daar-
naast zijn ook do geestelijke eigenschappen van de aarde aanwezig, We zouden die 
de levenskarakteristiek van de aarde kunnen noemen. En die aarde is in kontakt 
met de hele kosmos, met de zon bij voorbeeld maar ook voel verder. Ook deze 
krachten komen tot die mens. Wanneer hij er voor open staat, aanvaardt hij ze 
harmonisch, Door dio harmonische aanvaarding zal hij niet alleen meo veranderen 
zoals do aarde dat noodzakelijk maakt, maar hij zal bovendien in die verandering 
steeds meer zich bewust worden van al hetgeen rond hem is en daardoor meer kunnen 
bereiken, 



De situatie waarin je verkeert als mens bepaal je voor eon groot gedeelte dus wel 
zelf. Je bent geconditionneerd door je voorstellingsvermogen. Je hebt geestelijke 
achtergronden 
Maar het grootste gedeelte van je persoonlijke vrijheid en von je betekenis voor d< 
wereld ligt in de wisselwerking die je tussen het geheel von de wereld, de erkende 
delen van de wereld rond je en je innerlijk,met alle geestelijke voerUgen tot 
stond brengt. Harmonie is in feite de aanvaarding van een eenheid van kracht waar-

IJB 

binnen jezelf staat en kunt responderen op Q1 het andere, zander het ooit zijn 
oigen waarde te willen ontnemen. 
En dan moet je ook zeggen : alles verandert voortdurend. In de mensenwereld lijkt 
het misschien wel eens of de zaken lang op één manier doorgaan, maar dat is feite-
lijk niet waar. U weet allemaal, uw lichaam bijvoorbeeld vernieuwt zich voortdurenr 
er sterven cellen, er ontstaan lange tijd nog cellen, er ontstaan allerhand veran-
deringen in dat lichaam; in de wereld rond u is er precies het zelfde aan de gang. 
Overal worden deeltjes geboren, deeltjes vergaan, strukturen worden veranderd, 
sprongbanen van elektronen wijzigen zich voortdurend met een hoog tempo, andere 
kleine delen veranderen voortdurend, alles is een voortdurende beweging. 
Pantarhei is niet alleen iets wat slaat op de tijd, het slaat op het wezen van alle 
dingen. Maar wanneer dat zo is en we zijn in harmonie met die zich steeds ver-
anderende wereld, dan moeten ook wijzelf voortdurend mee kunnen veranderen. 
Wanneer ons antwoord op de wereld éénmaal gedefinieerd wordt en daarna niet meer 
verandert dan kan het op het moment van definitie harmonisch zijn maar door de 
verandering zal het steeds meer disharmonisch gaan worden. Ik moet steeds mee ver-
anderen innerlijk, met hetgeen in de wereld rond mij bestaat. Mijn antwoord op de 
verschijnselen van de wereld moet niet zijn een slaafs volgen van die wereld maar 
een erkenning van het verschijnsel als op zichzelf valide, dus geldig, van beteke-
nis zijnde. 
De mens die zo werkt, die krijgt wonderlijk genoeg in zijn geestelijke lichamen 
ook zeer veel impulsen binnen die vanuit de materie komen. Die impulsen, die kun 
je deels vertalen als kracht, als energie. Maar er is ook een gedeelte bij, dat 
zou je eerder als modulatie of als een vorm von bewustzijn moeten uitdrukken. 
En nu het wonderlijke : de geestelijke voertuigen, zij het op hun eigen niveau, 
reageren op de veranderingen in de stof en niet alleen op de veranderingen die in 
een geestelijke wereld plaats vinden. Wanneer zij daarnaast een bewustzijn van hun 
eigen geestelijke wereld kunnen behouden, dan zal vanuit die geestelijke wereld 
een voortdurende toevloed van gegevens naar de materie mogelijk zijn. En omgekeerd 
zal vanuit de materie een voortdurende aanvulling van noodzakelijke krachten en 
gegevens in die geestelijke voertuigen plaatevinden. 
a-it gebeurt echter over het algemeen eerst wanneer borst- of keelchakrum 
- het laatste eigenlek nog liever - zich hebben geopend, ontwikkeld zijn. 
Don zijn we er nog niet, maar dan is do variatie die we gekregen hebben, zo groot 
dat we dus voor elk geestelijk voertuig, de juiste krochten en de juiste indrukken 
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kunnen verkrijgen en als het ware binnendoor naar boven sturen.(Natuurlijk maar 
een voorstolling van richting) En dan kan elk voertuig op zichzelf daarop weer 
antwoorden. 
Is het topchakrum open, dan hebben we nog te maken met een ander verschijnsel. 
Het is namelijk zo, wanneer je alle ohakra ontwikkeld hebt, dan ontstaat auto-
matisch een direkte verbinding tussen het hoogste en het laagste chakrum. 
Dat kunnen we nu ookuel eerts symbolisch opbouwen : wanneer we dat doen dan heet 
het kundalini of slangenvuur. Maar nu is het een automatiah en permanent procédé 
gewerden . Op het ogenblik dat eb mens een ontwikkeld topch ikrum heeft, zal hij 
een voortdurende relatie kennen tussen olie kosmische krachten waarvoor zijn wez 
gevoelig is en de odische of levenskrachten waaraan hij stoffelijk gebonden is. 
Hij zal een voortdurende omzetting wan deze krachten tot stand kunnen brengen en 
daardoor zijn eigen bewustzijn kunnen verplaatsten naar elke geestelijke wereld 
waarin hij bewust kan en wil bestaan zonder dat hij hierdoor nog verder gebonden 
is aan vaste riten, proceduren of hulpmiddelen. 
Een belangrijke konklusie dit ! U bent dus niet zo dat u alleen maar op één be-
paalde manier en langs één bepaald weggetje iets van de eeuwigheid kunt vinden, 
neen, die eeuwigheid is deel van jezelf. Ik zou misschien zo kunnen zeggen : God 
is in u, het koninkrijk gods is in u, de enige voor u kenbare werkelijkheid is ir 
u want dat is uw eigen reaktie op indrukken waarin u leeft en niet een konkrete 
wereld zonder meer; we zouden kunnen zeggen : eigenlijk wordt alles naar binnen t 
gebracht, maar alles waarmee ik een uitwisseling van kracht heb dat breng ik ook 
naar binnen. De werkelijkheid van mijn wereld zal vollediger en intenser worden 
naarmate een sterkere uitwisseling van krachten tussen mij en al hetgena rond mi 
plaats vindt. Dit kan zelfs wanneer dit gebeurt op basis van de od krochten die : 
reeds heb aangeduid. Nu zul je zeggen nou wat hebben we daar aan. 
Wel, een wereld die je ten dele kent die kun je nooit beheersen. Dan Sta je alti 
weer voor verrassingen, voor problemen en dan zijn er dingen die je op moet lossr 
Maar die wereld in je is een gekende wereld. Dat is een wereld die je volledig al 
het ware in alle details kunt omschrijven, waarbij alle krachten, alle evenwichte' 
beseft kunnen worden. Dat betekent dat ze beheersbaar is omdat elke aktie een vas-; 
staande, tevoren kenbare reaktie teweegbrengt waarbij geen afwijkende randverschj 
selen meer denkbaar zijn. 
Weet je wat ik nou gezegd heb ? De volledig bewuste mens en zelfs diegene die tot 
een hoger bewustzijn begint op te klimmen, kan in zichzelf een wereldbeeld verwer-
ven waardoor hij in staat is het geheel van zijn wereld te overzien als eenheid e 
wel volgons de werkelijke betekenis en waarde dor dingen, ongeacht de zintuigelij 
konklusies die daarbij verder voor hem op kunnen treden. Hij zal hierdoor in staat 
zijn, zover hij zichzelf beheerst, zijn relatie mot do wereld te beheersen. Hij 
zal verder in staat zijn de werkelijke waarde, betekenis en ook afwijking of dis-
harmonie in die wereld rond hem volledig te herkennen in zichzelf en zelfs in 
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zichzelve grotendeels - en bij volledige ontwikkeling zelfs geheel - te kompensere 
zodat hij een voortdurende evenwichtigheid en daarmee een voortdurende harmonie ir 
zich en ten aanzien van zijn wereld kan handhaven. 
Nu moet u dus heel eenvoudig denken : u leeft, Hoe ver u nou bewust leeft geest, 
lyk, is eigenlijk niet eens zo belangrijk. Maar wel is belangrijk dat uw relatie 
met die wereld er een is waarbij elk geestelijk vermogen en elk geestelijk zintui' 
dat bruikbaar is, ook inderdaad gebruikt wordt. Dat kun je niet doen door het be-
wust te dirigeren, dat is een heel lang trainingsproces en dan kom je misschien z 
ver. Maar ook al train je het niet, die relatie blijft bestaan. Zodra de mens in 
zich alles baseert op harmonie, op evenwichtigheid, zal hij die harmonie en even-
wichtigheid niet alleen in zijn eigen lichaam en uitstraling gaan ervaren, maar ? 
het zien als een wisselwerking tussen zich en zijn omgeving. Je wereld en je moge 
lijkheden in de wereld worden voor jouw harmonischer naarmate je positiever staat 
tegeru/er al hetgeen je in de wereld ziet. 
Vindt u het moeilijker om te zeggen, ja, ik wil met alles harmonisch zijn? Maar er 
bestaat weer een leuke uitspraak, aldus deze van perzische origine, waarbij gestel 
wordt : om een ziekte te genezen, moet je haar eerst aanvaarden. Dat klinkt een 
beetje gek, het hoort thuis in de mooie beeldspraken zoals we die bij onde^ meer 
Omek-ih-Yan kennen, maar in wezen gaat het hier om : wanneer ik een kwaal ontker 
zal mijn poging haar te beïnvloeden, disharmonisch zijn; eerst wanneer ik de kwaa 
aanvaard voor wat ze is, volledig zoals ze is, kan ik daar positief op reageren. 
En dan zal die kwaal, in zichzelf een onevenwichtigheid zijnde, tot evenwicht zir 
herstellen en als zodanig kunnen verdwijnen. En als je dat nu kunt doen met een 
kwaal, waarom zou je het dan niet kunnen doen met medemensen, met huisdieren, me4 

planten. Waarom zou je dat zelfs niet kurren doen ten aanzien van machines,want 
ook die hebben een soort uitstraling, ook die antwoorden op hetgeen u bent, 
Hoe meer je dus bewust harmonisch in die wereld bent en gebruik maakt van je eir 
krachten, hoe verder je komt. 

De relatie tussen de geestelijke voertuigen en uw wereld kan kort als volgt wordf 
uitgedrukt : de geestelijke voertuigen zullen geaktiveerd worden op het ogenblik 
dat een harmonie ontstaat, onverschillig dewelke die hurmonie is of ten aanzien 
waarvan zij ontstaat. Elke harmonische werking schakelt het geheel van uw geeste-
lijke voertuigen en dus van uw vermogens in. Elke disharmonische uiting echter 
betekent dat een verstoring van evenwicht ontstaat waarbij een groot gedeelte al-
thans van de geestelyke voertuigen zich terug zal trekken en bovendien eigen ver-
mogen om levenskracht te omvatten, op te nemen en uit to stralen, beperkt wordt, 

In mij is kracht, Hoe die krocht is weet ik niet precies. Ik kan er aan denken a1 

een heeL stel aderen waardoor een of andere kosmische levenskrocht pulseert, ik kc 
het me gewoon voorstellen als een uitstraling zonder meer, In mij en door mij uit 
gestraald, bestaat er een kracht. Deze kracht is deel von alle kracht. Er is geei 
enkele reden om aan te nemen dat deze kracht die in mij bestaat en waardoor ik be> 
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ook maar één punt in de kosmos kent waartoe ze niet behoort. Deze kracht heeft ha 
basis in de oorsprong van alle dingen. Er is één werkelijke kracht - dat heeft u 
vaak gehoord - Als deel van de werkelijke kradrt, erkenhende het geheel van de wer 
lijke kracht, wil ik beloven, de kracht van het leven in mijzelf, de kracht van 
het bestaan in het andere. Ik wil alles bevestigen wat tot het bestaan behoort, i 
wil niet oordelen aan de hand van verschijnselen maar ik wil voortdurend terug 
grijpen op de essentie. Wanneer er lijden is, dan is dat mogelijk een disharmonie 
Maar wanneer het lijden aanvaard wordt zoals het bestaat, als doel van het geheel 
zal het zijn betekenis voor mij veranderen, dan zal het voor mij niet meer de die 
worden van mijn rust en van mijn kracht, van mijn geloof, maar zal eerder voor mi 
worden tot een sterking, een nieuwe kracht, een grotere en meer intense beleving 
waardoor veel van mijn geloof juister wordt geformuleerd. 
Er is een kosmische orde, of ik dat nou geloof of niet. Ik ben deel van die kos-
mische ordening, ik ben deel van een van de evenwichten die er bestaan, of missch' 
wel van tet enige evenwicht dat er bestaat. Dat geldt voor u, dat geldt voor mij. 
Wij kunnen niet buiten dit alles bestaan, maar alleen als deel ervan. 
Door de aanvaarding van hetgeen wij zijn en hetgeen de wereld is, maken wij het 
mogelijk dat deze kracht in volle waarde, in volle intensiteit, in ons pulseert. 
Zoals de man van de acupunctuur de mens verdooft door een paar naalden in zijn 
vingers te steken, de mens van een verkoudheid afhelpt door enkele naalden in de 
buurt van do nierstreek in te brengen, zoals hij al die verschijnselen verandert 
op een wijze die onbegrijpelijk is, zo veranderen wij, door de k r a c h t die we gaar 
aanvaarden uit het geheel, onszelf. We genezen onszelf niet alleen maar of in de 
eerste plaats lichamelijk, we genezen onszelf vooral geestelijk. We moeten terug 
naar de eenheid die we zijn. Of je nu op aarde leeft of niet, je bent één persoon-
lijkheid. Of die geestelijke voertuigen ver van je weg leven of dat je ze voorstr', 
als ergens in het vlees verpakt, maakt geen verschil uit. Je bent één geheel. 
Dit ene geheel moet zich voegen in de totaliteit die voor dat ik beleefbaar is. 
Alle geestelijke voertuigen, alle stoffelijke krachten en erkenningen moeten niet 
beperkt worden tot één voertuig, één wereld en dan misschien nog één bepaalde 
pretentie, ze moeten worden opgebouwd tot één geheel, een piramide misschien 
van krachten en energieön, die door de begrenzing die zij vormt van het geheel, in 
zich een brandpunt vormt van de levende kracht, do kosmische kracht; in zich oen 
straling dragende zo sterk, zo voedzaam voor het gehele ik dat het daardoor allee 
volledig het deel kan worden van do totaliteit. 

Leven is niet alleen maar weten. Leven is voelen. Leven is veronderstellen, het is 
dromen, het is diep in jezelf zooken maar ook naar je werold kijken. Leven omvat d 
scala van mogelijke verschijnselen en mogelijke akties zelfs van het eigen ik, 
In dat leven, eenheid zijn, eenheid vinden, eenheid krijgen, dat is het doel. 
De geestelijke voertuigen van de mens zullen stoffelijk gezien en vaak nieuwe int 
siteit, nieuwe mogelijkheden en nieuwe krachten geven. Het samenvloeien van gsaste 
lijke en stoffelijke voertuigen betekent ongetwijfeld een juister inzfcht en begrip 
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in je wereld maar bovenal een grotere verbondenheid met het geheel, het even-
wicht von kosmische krochten dat in je speelt. 
Nu kun je zeggen, ja, maar ik zie dat op mijn manier. Dat is uw recht. 
Het is niet belangrijk hoe je de dingen formuleert, het is belangrijk hoe je ze 
leeft. U hebt overal geestelijke organen en die brengen stemmingen over, ik 
garandeer het u, die doen u opvangen : dit is wel voor mij, dit is niet voor mij 
hier erken ik mezelf, daar erken ik mezelf niet. Maar bovenal kun je daarmee 
erkennen, wanneer ik iets aanvaard zoals het is en niet zoals ik het wil hebben 
Dan zal het mij antwoorden, de kracht die voor mij aanvaardbaar is. 
Aanvaardbaarheid, kommunikatie, hoe je het noemen wilt, is een wederkerig proces, 
Dat wederkerig proces is niet afhankelijk van woorden of formules, maar van uit-
straling. 

Ik heb mijn best gedaan om met de beperkingen die op dit moment toch wel voor mi 
bestaan, harmonie uit te stralen en duidelijk te maken. 
Wat u bent en wat u doet, gaat me niets aan want dat is de vorm. Maar, wat voor r 
belangrijk is, dat u de kern van kracht die ik ben én die u bent, kunt aanvaarde 
Laten we niet vechten over de verschijnselen. Laten we de harmonie en eenheid vc 
de essentie proberen te vinden. 
Alles wat gezegd is tot nu toe, deze avond, is gericht op een verder gaand begri. 
het bevat een antwoord voor meer vragen dan u wel vermoed, een sleutel. Ik kan i 
de sleutel geven, het slot is uw eigen leven, maar ik kan u niet dwingen de slei 
te gebruiken om voor uzelf de deur te openen naar rauwe krachten, nieuw bewustzi 
dat moet ü doen. Ik kan slechts zeggen : ik aanvaard u zoals u bent, ik deel miji 
kracht met u zoals u bent, ik ontvang uw kracht en uw gedachten zoals u bent en 
ik probeer ze te aanvaarden als,ondanks alles, evenwichtig» Ik probeer met het g 
heel van datgeen ik ben, de andere geestelijke voertuigen te antwoorden. 
Niet alleen maar op één manier, probeert u het ook eens. Want je kunt de werelo 
beter maken, je kunt de vreugde van het leven, de kracht van het leven vinden. 
Je kunt bovenal de oenheid vinden van alle werelden, waardoor oen uiting van 
stoffelijk leven veel minder belangrijk wordt voor u. Wanneer je maar begrijpt c: 
je zelfs als mens, gebruik maakt van veel meer krachten en zintuigen dan stoffe~ 
omschrijfbaar zijn. 


