






















































































































































































































































































































































































































































































KOSMISCHE KRACHTEN AAN HET WERK 

I)E GODDELIJKE LIEFDE. 

Het is een beetje moeilijk om daarover te spreken, want de goddelijke 
liefde is êên facet van de totaliteit. De meeste mensen kijken eraan voor-
bije Ze begrijpen niet precies wat er eigenlijk aan de hand iso Zij zeggen s 
God is liefde. Inderdaad. Indien wij de totaliteit met liefde benaderen, 
dan wordt er een soort liefde teruggestraald. Maar als wij het totaal met 
haat benaderen, clan zal ook haat tot ons terugkereno Als wij met intense 
aandacht leven, dan is het leven vol en rijk. Maar als wij die aandacht 
niet geven, dan verwerpt het leven ons. Daaraan doen we nu eenmaal nietso 

God is niet alleen het liefdevolle licht dat voortdurend alles goed 
maakto God is het totaal van alle kosmische invloeden en het totaal van 
alle mogelijkheden o God is liefde èn haat. God is intensiteit van belang-
stelling èn absolute onverschilligheid. God is geboorte èn dood. God is 
tederheid en geweld. En daarom is zo'n onderwerp wat moeilijker te behan-
delen dan u denkt o Want als je de goddelijke liefde als uitgangspunt stelt, 
dan ben je geneigd om alleen de eenzijdige facetten van in standhouding 
e.do aan te snijden. Laten we proberen het een beetje veelzijdiger te doen 
en ons allereerst afvragen% 

Als het totaal van de kosmische invloeden zowel goed als nadelig 
kan zijn voor de mens, is God dan ook niet nadelig voor de mens? 

Het antwoord is i ja. Wij leven in een wereld die wij vanuit onszelf 
beschouwen. Daar kunnen wij niet aan ontkomen. Al wat wij zijn, vinden wij 
terug in de kosmos rondom ons. Dat wat wij naar de wereld uitstralen, 
straalt de wereld naar ons uit - of wij het beseffen of niet. Daarom is 
God alle dingen. En alle invloeden, die uit de kosmos tot ons komen -
of ze nu goed of kwaad zijn vanuit uw menselijk standpunt — zijn evenzeer 
goddelijk, evenzeer deel van datzelfde licht. Maar het is de manier waar-
op wij reageren op die invloeden waardoor hun betekenis voor ons in de 
eerste plaats wordt bepaald en in de tweede plaats de bewustwording, 
die wij daaruit kunnen putten, voor ons wordt gedefinieerd. 

De tweede vraag iss Als God liefde is, waarom laat Hij dan al deze 
dingen toe? Dat is een vraag die men steeds weer hoort. 

Laat God de dingen toe of schept God de mogelijkheid daartoe? 
Hier zou men met theologen kunnen komen aandragen die hebben geconsta-
teerd dat God de mensen een vrije wil heeft gegeven en daarom alles toe-
laat, ofschoon Hij het niet wil. Maar dan zeg iks Dan is die God toch 
wel een wat rare pias, als Hij regels stelt waardoor het zeker is - want 
Hij is alwetend - dat al zijn schepselen alles gaan doen wat Hij niet wil. 
Dat is onbegrijpelijk. Maar ja, God zelf is onbegrijpelijk. Daarom kun je 
er altijd onderuit komen. Ik meen, dat je het anders moet zeggens 

De wereld van de mensen is een weerkaatsing van de wereld zoals 
die rond u bestaat. Kijk naar de dieren. Het is eet of wordt gegeten. 
Kijk naar de gevechten.; de hardheid die er overal is. 
Kijk naar een paar vredesduiven, wanneer er toevallig een jonge doffer 
op het terrein van een andere komt en kijk dan eens hoe bloedig de strijd 
kan worden. Kijk naar die mooie, zachte herten en zie hoe ze op een gege~ 
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ven ogenblik wel degelijk vechten om de suprematie. Kijk naar al die in-
secten waar de een de ander vaak doodt op walgelijk wrede manieren en 
vraag u dan eens af, of dit "beeld van de schepping niet veel dichter 
bij de werkelijkheid ligt dan het een of andere droombeeld van een lief-
devolle God en van'mensen die voortdurend in vrede .leven. Er is echter 
êên verschil tussen de men.s en het''diers het dier aanvaardt z3jn wereld 
zoals die is« De mens probeert de wereld te veranderen totdat ze be-
antwoordt aan datgene wat hij, de mens, wil zijn. Daar kunnen we dan zeg-
gen; Dat is een goddelijke opdracht of een goddelijke taak. Maar is dat 
waar? Wat is redelijk in dit verband? 

Als ik kijk naar de. kosmische invloeden om ons heen, dan zie ik 
voortdurend dat ze ook geweld brengen. Dezelfde kosmische golf die een 
mens bewustwording brengt, kan ook de aarde doen beven zodat er hele 
steden in puin vallen. Dezelfde regen die hier vruchtbaarheid brengt, 
veroorzaakt elders een ramp waardoor dieren verdrinken, mensen in nood 
komen of omkomen én armoede en hongersnood voor zeer velen het gevolg 
ervan zijn. Ligt dat aan de regen? Ligt dat aan de mensen? Dat is moei-
lijk uit te maken. Het patroon waarmee wij te maken hebben, kunnen wij na-
tuurlijk wel enigszins analyseren en dan blijkt s 

De natuur is in haar wezen gewelddadig. Zij is dit niet bewust en 
gericht. Alles wat denkt, beïnvloedt daardoor de omgeving en wordt door 
de omgeving beïnvloed. Er is niet alleen maar sprake van een daadwerke-
lijk ingrijpen. Neen, er is daarnaast een uitstraling, een gedachtenkracht 
waardoor de mens zelf in die omgeving eigenlijk een soort atmosfeer schept. 

Die sfeer of atmosfeer kan negatief zijn. En als die sfeer t.a.v. de 
totaliteit negatief genoeg is, dan is de kans groot dat, wanneer er in die 
buurt een ramp plaatsheeft en de natuur in opstand komt, juist dat gebied 
het. zwaarst wordt getroffen. Dat blijkt elke keer weer. Als u zich even 
wilt realiseren dat in de tijd van de strijd rond Vietnam er in die streek 
tenminste 12 malen overstromingen en andere rampen, waaronder tyfoons, 
zodanig hebben huisgehouden dat hele streken onder water stonden, dat he-
le oogsten werden vernietigd, dan is het toch niet zo vreemd, als je dat 
zo stelt. Zekei? als daarnaast andere, vrediger gebieden geen schade leden. 
De instelling van de mens trekt dus bepaalde werkingen aan. Maar dan is 
het. de mens zelf die dat doet, niet God. 

God heeft echter we 1 een wet geschapen waardoor alle geestelijke en 
stoffelijke krachten in een bepaalde evenwichtigheid ten opzichte van el-
jaar functioneren. En dat betekent dat wij. - wanneer wij als mens of als 
geest zoeken naar liefde en naar vrede - in de eerste plaats de bereid-
heid moeten hebben om die zelf uit te stralen, om zelf dat te zijn. 
Wij kunnen door de manier waarop wij denken, leven en reageren invloed uit-
oefenen op de wereld om ons heen. 

IJ zegt s God is liefde. Maar als God liefde is waarom heeft ffij dan 
de dood toegelaten? Het antwoord is alweer duidelijks De dood is voor de 
mens het einde van zijn bestaan omdat hij het verdere niet kan zien. 
Hij kan zich dat niet voorstellen,, Maar moet dan de rups zeggen dat hij 
sterft, wanneer hij een vlinder wordt? Je verandert van toestand en daar-
mee veranderen je levenscondities, de eisen die je aan het leven stelt, 
de mogelijkheden die je in het leven hebt, ongetwijfeld, maar je leeft 
voort o Dan is de dood dus geen straf, maar ook geen zegening. Hij is een-
voudig een continuïteit. Het is weer het eigen wezen van de mens dat be-
paalt hoe hij sterft en hoe hij na de dood verder leeft. Is het de liefde 
Gods die dat toelaat? Misschien wel in zeer kosmische zin, maar zeker 
niet in de beperkte zin waarin wij ermee te maken hebben. 

Als je kijkt naar mensen die b.v. magie bedrijven (dat gebeurt zo 
vaak), dan kun je je wel gaan afvragen, of dat wel of niet toelaatbaar is« 
De magie is het gebruikmaken van allerlei krachten die de doorsnee-mens 
niet kent. Wat blijkt daarbij zeer belangrijk? Dat je werkt in overeenstem-
ming met bepaalde kosmische stralingen. Vandaar dat sommige magische riten 
alleen voltrokken kunnen worden bij opgaande zon. Andere juist weer bij on-
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dergaande zon. Sommige zaken kun je alleen in het voorjaar doen, wanneer 
bovendien Venus, Mars, Saturnus of Jupiter goed staan* En zo kun je ver-
der gaan. 

Die aam/ij zingen klinken allemaal gek. Maar als wij rekening houden 
met het feit, dat er in de kosmos allerlei invloeden op ons afkomen, dan 
is het duidelijk dat een magiër gebruik maakt van allerlei kosmische waar-
den door de juiste combinatie van krachten te berekenen en zich daarop 
in te stellen. Daardoor kan hij resultaten verkrijgen die voor een ander 
gewoon niet denkbaar zijn. Is dat nu God die dat doet? Daarop is geen ant-
woord te geven. Die krachten zijn er. Het gebruik dat ervan wordt gemaakt 
is weer afhankelijk van het bewustzijn, de instelling, de persoonlijkheid 
van de mens, in casu de magiër. 

Als die resultaten anderen beroeren, dan kan dat alleen, indien er 
een harmonische factor is. Je kunt iemand met magie de dood zenden. 
Maar dan moet de. ander in zich die elementen dragen waardoor de dood voor 
hem op de een of andere manier aanvaardbaar is. Zelfs als verschrikking, 
maar hij moet aanvaardbaar zijn. Op het ogenblik, dat die mens zegts Dit is 
geen kracht die ik erken, kaatst hij die kracht terug. Het is dus wel heel 
duidelijk, dat wij ook in dit opzicht niet kunnen zeggen dat God liefde is 
of haat of de oorzaak van al dat magische of andere gebeuren. Wij kunnen 
alleen zeggens God is. Misschien is dat wel het belangrijkst, als wij pro-
beren alle kosmische waarden samen te vatten. Wij hebben nu al heel wat 
onderwerpen daarover samen besproken. 

Als ik spreek over God, dan spreek ik over het grote Onbekende. 
Als mens ken je daaraan eigenschappen toe. Als u volledig daarin gelooft, 
dan zullen die eigenschappen voor u het meest klaarblijkelijk zijn. 
Wij kunnen het misschien anders stellens Uit de gehele scala van kosmische 
invloeden die rond mij zijn, selecteer ik al datgene wat voor mij de liefde 
Gods bevestigt. Dan is onze gerichtheid op een bepaalde eigenschap van 
het G'oddelijke èn het Onbekende helemaal niet iets waarmee wij die God be-
palen, maar we 1 onze relatie met onze omgeving temidden van het totaal 
der mogelijkheden. 

Nu v/eet ik wel dat er heel veel mensen zijn die zeggen % Ja, maar.... 
en dan komen ze aandragen met de bijbel of met andere waarheden. 
Jezus heeft gezegd.... Dat hoor je zo vaak. 
Wat heeft Jezus eigenlijk gezegd? Hij heeft gezegd dat je zelf op een be-
paalde manier moet leven. Hij heeft gezegd, dat je gewoon vertrouwen moet 
hebben, dat je moet geloven. Met andere woorden, dat je je relatie met 
de kosmos ook op niet geheel redelijke manier kunt definiëren. Jezus heeft 
gezegd, dat als je dat doet op de juiste manier, je dan resultaat hebt. 
Dat geldt voor het uitdrijven van duivelen, voör het opwekken van doden, 
voor het genezen van zieken enz. Is dat dan een wonder? Och, misschien 
is het ergens een wonder. Maar zeker is, dat de mens door zijn eigen in-
stelling bepalend is. 

Als u een medemens wilt helpen, b.v. wilt genezen en u gelooft niet 
dat u het kunt of u betwijfelt dat u het kunt, dan zult u nooit goede re-
sultaten behalen. Op het ogenblik dat u voelt hier kan ik helpen, dan mag 
dat verstandelijk volkomen onjuist zijn, maar dan kunt u helpen. 

Eenbekend voorbeeld is Petrus die Jezus over het water ziet wandelen 
en denkt % ik neem ook maar de korste weg. En dan loopt hij over het water 
totdat hij zich realiseert wat hij doet. Op dat ogenblik stelt hij in zijn 
bewustzijn een andere relatie tussen zichzelf en het water. Hij zegt dans 
het water kan mij niet dragen en dan roept hij prompts Heer, ik zink. 
Hij had het zelf veroorzaakt. Zo zou ik willen zeggens De mens is te zeer 
zichzelf om in die zin te spreken van een goddelijke liefde. 

Misschien moeten wij ons dan afvragen wat God is. Dat is ook een moei-
lijk onderwerp. 

God is alle dingen. Als God alle dingen is, dan is er niets wat wij 
kunnen afkeuren omdat het niet Gods wil is. Ook geen moord, ook geen dood-
slag, ook geen oorlog, ook niet al die andere dingen waarvan de menssen 
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zeggens dat wil God niet. Wij kunnen niets verwerpen en niets afkeuren op 
grond van het feit dat God het niet wil, want God maakt het mogelijk. 
God is de kracht waarin die mogelijkheid wordt geschapen. 

Dan zeggen de mensens Maar het is Gods liefde waardoor wij de kans 
krijgen om tegen zijn wil in te handelen. Nu, dat vind ik gewoon onzin. 
Dat is gewoon niet aanvaardbaar. Hier wordt een grootmoedigheid veronder-
steld die zal moeten voeren tot de eeuwige verdoemenis. Dat vind ik niet 
alleen geen liefde, maar dat vind ik ook geen rechtvaardigheid. Dan is 
God eigenlijk iemand die uitverkiezing pleegt. Hij heeft een aantal uitver-
korenen, die mogen dan de hemel binnen en alle anderen worden voortdurend 
in verleiding gebracht met drugs en alle andere dingen in de wereld diê  
leuk zijn. En als ze ervoor bezwijken, dan zegt Gods Dat heb ik jullie juist 
verboden en nu gaan jullie naar de hel. Kom noul 

God is alle dingen; ook de dingen die de mensen niet goed vinden. 
Want goed of niet goed, aanvaardbaar of niet aanvaardbaar, dat wordt door 
de mens bepaald, niet door God. Wat voor de mens bewustzijn brengt, wat 
zijn wezen verder doet openbloeien, dat wordt niet bepaald door de Gods ge-
nade alleen. Keen, het is de selectie van de kosmische waarde Gods die de 
mens als harmonisch met zichzelf ervarend omzet in een werkelijkheid. 
Zodra hij dat doet, is die werkelijkheid er inderdaad en dan maakt hij voor 
zichzelf een deel van de kosmos waar. Maar als God alle dingen is, dan is 
God dus ook alle tijd. 

Dan kunnen vnj zeggen; God heeft zijn gehele schepping lief. Ongetwijfeld 
zal Hij zichzelf aanvaarden en daarmede het geheel van zijn schepping. 
Misschien mogen we dat liefde-noemen. Ilc weet het niet. Maar zeker is wel, 
dat het gehele wezen Gods -- vanuit ons standpunt althans - harmonisch moet 
zijn. Het is alomvattend. Het is een evenwicht. Als het onevenwichtig is, 
dan valt het uiteen. In dat evenwicht passen wij. Niet zoals wij zouden wil-
len zijn of zoals wij menen dat wij zouden moeten zijn, maar zoals wij zijn. 

Het feit, dat ieder van ons -- welke weg hij ook gaat, wat hij ook doet -
deel uitmaakt van die tijdloze werkelijkheid die we dan maar God noemen, 
het feit dat alle krachten, die zich in die werkelijkheid manifesteren ook 
als wij die achtereenvolgens ervaren, invloed hebben op ons en onze har-
monische binding vormen met de totaliteit, dat zou ik dan misschien de 
liefde Gods willen noemen. Maar ik zou nooit zover willen gaan dat ik zegs 
Er is maar êên waarheid. De mensen kunnen die aanvaarden en begrijpen. 
Ik zou nooit zover gaan dat ik zegs God is alleen maar liefde 5 een soort 
fondantachtige. Schepper, die met overdadige zoetheid de wereld medelijdend 
beziet en opneemt in zijn genade. 

Het is erg gemakkelijk als je zo denkt. Het is veel moeilijker, als je 
zegts Als ik mijzelf lief heb, dan is dat niet om dat wat ik denk te zijn, 
maar omdat ik ben, omdat ik leef. En omdat ik besta, heb ik God lief. 
Het leven dat in mij is en dat voor mij bestaat in welke sfeer of wereld 
dan ook, van het hoogste licht tot het diepste duister, van de grofste 
stof tot de meest lichtende vervluchtiging, dat is Gods liefde. Dan zit 
ilc er misschien heel dicht bij. 

Wat wij de liefde Gods noemen is eigenlijk het veld waarin wij leven. 
Het is de wereld waarin wij bestaan. Het is de kracht waarmee wij werken. 
Als wij dan spreken over kosmische invloeden, kosmische krachten, dan 
moeten wij wel begrijpen dat vrij het hebben over delen van het geheel. 
Zaken die nu voor ons duidelijk worden en die morgen voor ons vervluch-
tigen, maar die in wezen altijd blijven bestaan. 

Er is een oude legende, een soort science fictionverhaal uit onge-
veer 1896-'97 waarin iemand zover van de aarde weet weg te komen dat hij 
het licht van. de aarde kan opvangen en kijk, hij ziet Adam en Eva 111 het 
paradijs. Nu was dat in die tijd natuurlyk noodzakelijks als je het begin 
van de wereld zag, dan moest je mensen zien en wel Adam en Eva in het 
paradijs. God aan het werk. Als die man zich dan omkeert en dichterby komt, 
dan ziet hij ineens de gehele geschiedenis zich ontrollen. Hij ziet de le-
gioenen van Rome, de grootheid van Egypte. Hij ziet later Karei de Grote 
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en ten slotte Napoleon optrekken. Die dingen zijn er allemaal. En dan komt 
er een heel eigenaardige vraag naar vorens Is het nu eigenlijk we 1 zo lang 
geledens want voor mij is het mie En daarmee is een antwoord gegeven op 
een grote vraag'. 

Al deze kosmische invloeden zijn altijd wel ergens aanwezig en actief. 
Ze zijn voortdurend deel van de kosmos. Maar wij beleven ze achtereenvol-
gens door onze positie, door onze benadering en instelling. Dan kunnen wij 
wel zeggen dat is in het begin een decreet, dat is de wil Gods in de schep-
ping, maar daaraan hebben wij niets want wij zitten er vandaag mee. En dan 
niet met het geheel, maar met dat stukje dat wij vandaag te beleven hebben. 
Dan is het toch logisch dat wij zeggens voor mij is dit nü. Voor mij is het 
heden. Dan is het geheel van onze beleving een registratie van iets wat 
tijdloos bestaat ? maar wel in vele opeenvolgende fasen. Misschien is de lief-
de Gods wel, dat wij geen deel kunnen zijn van de totaliteit zonder eens die 
totaliteit te beseffen. Dat zou ik misschien nog aanvaardbaar achten, al 
het andere verwerp ik. 

Dan blijft er nog over de vraags Is er een goddelijke waarheid? Want 
God is zo liefdevol. Hij heeft ons op aarde de waarheid gegeven door Jezus 
Christus. Ofs Allah heeft zijn profeet Mohammed gezonden. Er zijn 1001 me-
thoden om het te omschrijven. Kan er een goddelijke waarheid zijn? 

Ik meen niet, dat er een goddelijke waarheid is# Ik meen* dat er een 
goddelijke werkelijkheid zou kunnen bestaan. Wat wij als een goddelijke waar-
heid zien is êên klein aspect van de totaliteit, één splinter van de rots 
der eeuwigheid. Eli dan roepen wijs Wij weten het. Wij hebben de goddelijke 
waarheid. 

Wat hebben wij eigenlijk? Vaak een isolement waardoor wij het ons onmo-
gelijk maken om verder te gaan. En dan verkondigen wij onze waarheid fervent 
zoals de E.0. (de eenzijdige omroep). Dan roepen wij uits Dit is de enige 
waarheid, al het andere is leugen. Ondertussen liegen wij, want onze twij-
fels en onzekerheden verbergen wij, onze onmacht ontkennen wij. En daar waar 
we slagen zeggen wijs Het is God die het doet, waardoor wij zelf niet aan-
sprakelijk zijn. Ik geloof niet, dat dat juist is. 

Ik heb niets tegen die mensen of tegen een bepaalde omroep. Wij hebben 
allemaal menselijkheden die je moet kunnen aanvaarden. Maar als ik kijk naar 
het begrip dat u heeft genoemts de goddelijke liefde, het alomvattende, dan 
zeg iks Hoe jammer eigen-lijk dat een mens door zich blind te staren op êên 
klein korreltje waarheid voorbijgaat aan die totale werkelijkheid waarin hij 
leeft en daardoor minder beseft van die waarheid dan noodzakelijk is. 

Ik geloof, dat je voortdurend moet leren, voortdurend moet ervaren, 
dat je eigenlijk niets moet verwerpen behalve als het disharmonisch voor 
je is op dit ogenblik. En dat je in de aanvaarding van alle gebeuren en 
alle verschijnselen dan misschien de harmonie en de vrede kunt vinden waar-
dooi? de verschijnselen onbelangrijker worden en het enig belangrijke naar vo-
ren komts je verbondenheid met het geheel. 

Dat is voor mij de enige uiting van goddelijke liefde die ik mij kan 
voorstellen. Te zeggens Dit is de bron van alle dingen, is juist. Maar te 
zeggen, dat het de bron is van de goede dingen, lijkt mij al een splitsing 
van de werkelijkheid. Tegenover de scheppende kracht en de enige werkelijk-
heid andere goden of duistere krachten te poneren lijkt mij een verlooche-
ning van het wezen van de werkelijkheid. En dat betekent ook, dat de mens 
niet zal oordelen, niet mag oordelen. Dat het enige waarover hij een oor-
deel mag en kan vellen zijn eigen we zen is. En dan niet op grond van uiter-
lijkheden, maar alleen op grond van zijn eigen harmonie, zijn eigen ervaring, 
zijn eigen beleven. 

De vréde die zo voor u kan ontstaan, juist door de aanvaarding van 
het geheel van alle belevingen, door de aanvaarding van het geheel van al-
le werkingen en verschuivingen in uw bewustzijn, dat zou dan volgens mij de 
uiting moeten zijn van de totaliteit. En wilt u die vrede, die aanvaarding 
goddelijke liefde noemen, dan is mij dat best. Maar als u denkt dat de god-
delijke liefde u het recht geeft om wetten te stellen aan de wereld, eisen 
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te stellen aan God, dan vrees ik dat u niet weet wat de goddelijke liefde 
in wezen is. 

Is de naam Adonai zoveel omvattend? 
Adonai is een godsbegrip vanuit een bepaalde religieuze benadering 

en oorspronkelijk een zonnegod. De naam betekent fwat de mens erin zoekt'. 
Als u zegt Adonai, dan heeft u het volgens mij over de hoofdtrilling, die 
in dit zonnestelsel regeert, maar niet over God, over de totale werkelijk-
heid. IJ heeft het over een klein aspect ervan. Daarom is het mogelijk dat 
er een God is die een bepaalde stam beschermt, begunstigt en voorgaat. 
Een stamgod, een kleine deelgod. Voor die stam is dat de enige God. 
In de kosmos is het echter maar één klein straaltje van de goddelijke zon 
dat toevallig en tijdelijk een bepaald volk een bepaalde tijd beroert. 

Adonai is door zijn klank een magische naam. Het is een geheime naam 
in zekere zin door de aanduiding van de goddelijke liefde en de aanvaar-
ding, die er ongetwijfeld in schuilt. 

Zo kan ik ook de rechter en de macht aanroepen J.H.V.H. of Jehova 
als u dat liever heeft. Maar ook dan heb ik te maken met een God die in 
feite uit'het vuur geboren is, want Jehova was de naam van een vuurgod. 
Wanneer vrij proberen door te dringen tot de werkelijkheid, dan zijn de na-
men van de goden die ons zijn overgeleverd niets anders dan heel kleine 
schaduwlijnt j e s die aanduiden waar de werkelijkheid begint ̂  en dat is daar 
v/aar die schaduwlijn ophoudt. 

Met je bewustzijn, je kennen en je weten kun je een deel van het vlak 
van het bestaan invullen. Dat is je kennis, je besef, je inzicht, je wijs-
heid. Maar er blijft altijd een onbenaderbaar vlak overs een wit gebied 
waarvan je niet weet wat erin zit. Door de begrenzing van dit witte ge-
bied leun je in ieder geval zeggens Kijk, hier is God. Maar je kunt niet 
zeggen wat God is. Je'kunt hem ook niet benoemen, want met alle menselijke 
namen, met alle menselijke klanken, tonen en mogelijkheden kun je niet de 
naam spreken van de 144 tekens die volgens de overlevering; onuitspreek-
baar en onberekenbaar de werkelijke God omvat. En dan is het getal 144 
vreemd genoeg te herleiden tot 9* Het hogepriesterlijke getal van de mens, 
die voor zijn God treedt en Hem mag aanschouwen, maar niet kan doordrin-
gen in zijn Wezen. 

KOSMISCHE KRACHTEN. 

Men moet begrijpen dat allerlei invloeden op de hele wereld inwerken. 
Elke invloed op zichzelf is aanvaardbaar. Het vervelende is dat ze soms 
met elkaar in botsing komen. En wanneer krachten met elkaar in botsing 
komen, weten de meeste mensen daar geen raad mee. Daarom wil ik daarover 
een paar eenvoudige regels geven. 

Elke kosmische kracht op zichzelf is positief bruikbaar. Wanneer 
twee positieve krachten tezamen u bereiken, dan zult u ze moeten samen-
voegen tot een gelijk gericht zijn, anders worden ze in u tot strijdige krach-
ten. Wanneer u strijdige krachten in u ervaart, dan kost u dat veel energie 
om daarmee verder te leven. Een mens die tegen zichzelf verdeeld is, is in 
feite een mens die probeert een kosmos in zijn vele verschillende factoren 
actief te beleven zonder daarbij in staat te zijn in zichzelf de nodige har-
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monie op te brengen waardoor alle krachten hem verder stuwen naar een be-
wustwording, naar een beleving, naar een erkenning. 

Er zijn heel veel mensen die zeggen § Kosmische krachten zijn heel mooi, 
maar wat doe je ermee. Eigenlijk doet u er niets mee. Een kosmische kracht 
doet ook niets met u. Een kosmische kracht is vergelijkbaar met een stro-
ming in een rivier waar u in een bootje op zit. Als u de juiste stroming 
te pakken heeft, dan komt u gemakkelijker op uw bestemming aan. Roeit u 
tegen de stroom op, dan wordt u doodmoe en u komt nergens. Daarom is het 
belangrijk dat u elke kosmische kracht of stroming aanvaardt in de zin en 
de richting waarin ze wijst en daarna besluit wat u zult doen. 

Er zijn bepaalde krachten, die tegengericht zijn aan alles wat wij na-
streven. Wat doet u dus? U probeert buiten de stroom te komen, ook als 
dat betekent dat u een tijdje een stilstand moet verwerken. 
Er zijn soms gebeurtenissen die plotseling voor vele jaren worden verbro-
ken en daarna weer herleven. 
Er zijn bepaalde invloeden die u innerlijk een buitengewoon gevoel van be-
wustzijn geven en voordat u het weet is het weer afgelopen. Dan zegt us 
Ik ben iets kwijt geraakt. Maar dat is helemaal niet waar. Als u beseft 
welke invloeden er op dat ogenblik werkzaam zijn, dan ontdekt u dat er al-
leen een verschuiving heeft plaatsgevonden. Mijn raad voor een ieder die 
probeert met kosmische krachten te werken is dans 

Ga steeds uit van uw eigen harmonische factor. Als u het gevoel heeft 
dat iets - om welke reden dan ook - niet helemaal harmonisch of aanvaard-
baar is, laat het dan rusten. Het komt misschien later. 

Als u te maken heeft met een wereld waarin u geen weg weet omdat ze 
te verward lijkt, kies die richting welke voor u op dat ogenblik de meest 
harmonische, dus de meest aanvaardbare is. Beleef deze, maar tracht niet 
anderen mee te sleuren in de richting die u heeft gekozen. Op deze manier 
krijgt u een aantal belevingen die uw bewustwording bevordert en tevens 
een grotere innerlijke vrede verschaft. 

Wanneer u te maken heeft met mensen die anders zijn, dus anders re-
ageren dan u had verwacht of had gewenst, dan moet u altijd onthouden dat 
zij hebben te werken met hun eigen kosmische verhoudingen en krachten. 
Datgene wat zij misschien als disharmonisch verwerpen, kan voor u harmo-
nisch zijn. Maar op het ogenblik, dat u hun disharmonie overneemt - op 
v/elke wijze dan ook - zult u uw eigen harmonische mogelijkheden daardoor 
verliezen. Het is tenslotte prettiger om innerlijk vrede te hebben, toch 
nog licht te zien om verder te gaan ondanks alles dan om verwikkeld te 
raken in het negativisme van andere mensen. 

Verder moet u onthoudens Een kosmische kracht of stroming kunt u 
alleen zelf gebruiken. Het is dus niet zo, dat u tegen een ander kunt 
zeggen2 Daar komt een kosmische kracht, doe jij dit of dat ermee. IJ kunt 
het alleen zelf doen. Dit houdt in dat u attent moet zijn op de ritmen en 
de invloeden die u zelf ondergaat. Op het ogenblik dat u voelt § nu word 
ik beroerd door een kracht van materiele energie, doet u stoffelijke din-
gen. Het volgende ogenblik zegt us Ik ben in een bespiegelende stemming. 
Dan gaat u mediteren of doet u andere zaken die van geestelijke aard zijn. 
Steeds er op lettens wat beroert mij op dit ogenblik. Nooit onrustig zijn. 

Onrust is te vergelijken met het volgendes Er zijn mensen die zo bang 
zijn dat ze niet zullen kunnen slapen dat ze daardoor niet in slaap komen, 
waarna ze zich beklagen over het feit dat ze niet hebben geslapen en daar-
door zich moe voelen zonder dat ze feitelijk moe zijn, zodat ze door hun 
vermoeidheid alleen dan slapen als ze actief moeten zijn, maar zodra ze be-
horen te slapen weer slapeloos blijken. Dit is een verschijnsel dat wij heel 
vaak zien en dat u ook in uw eigen leven heeft. Op het ogenblik, dat u in 
verzet komt tegen alles, put u zichzelf uit en u bereikt weinig. Als er 
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iets gebeurts clan Is ook.de kosmos daarbij betrokken. Probeer dus na te 
gaan wat voor u uit de kosmos op dat ogenblik positief is en werk daar-
mee. IJ zult zien dat het andere opeens aanvaardbaarder wordt. Maar u 
moet zich aanpassen. 

Er is een heel mooi verhaal over mensen, die aan kosmische bewust-
wording doen en daarom voor de spiegel gaan staan. Dat kan helpen als 
je beseft2 dat wat ik zie, dat ben ik eigenlijk niet. Op het ogenblik 
dat je zegts Ach? wat mooi9 kun je beter doorlopen. Want je hebt niet 
te maken met uiterlijkheden| dat denken de mensen wel. V/at u van buiten 
lijkt te zijn, dat bent u toch niet. Wat u zegt te willen, dat wilt u 
soms helemaal niet. En datgene waarvan u zegt dat u het afkeurt, dat 
zoudt u misschien best willen, als u dacht dat anderen het niet zouden 
afkeuren. V/aar of niet? Besef dat dan even. Maar dat wil helemaal niet 
zeggen, dat u nu heel anders moet gaan leven. Het wil alleen zeggen9 
dat u anders moet gaan beseffen. 

Als u weet wat u in wezen bent9 dan voelt u die invloeden veel zui-
verder aan. Want als u alleen bezig bent met het waanbeeld dat u van u-
zelf heeft opgebouwd, dan veronderstelt u kosmische mogelijkheden die er 
voor u niet zijn. Dus, probeer altijd de juiste harmonieen te vinden. 

Dan heb ik een paar heel practische tips voor sommige mensen in 
deze tijd. 

1. U moet er rekening mee houden dat de eerstvolgende periode voor de 
meeste mensen nogal wat tegenstellingen brengt. Heel vaak zijn dat teleur-
stellingen, omdat de mensen nl. op iets rekenen wat niet waar kan worden 
in de wereld. Daar zijn kosmische stromigen tegen gericht. Aanvaard dat en 
kijk wat u wel aan positieve mogelijkheden vindt. U zult dan tot uw verba-
zing ontdekken dat ze voortdurend aanwezig zijn, maar dat ze alleen anders 
liggen dan u dacht. 

2. Voor de meeste mensen begint rond 19 september een periode die wat 
gunstiger is. Heel veel mensen, die lange tijd een beetje tegenslag heb-
ben gehad, krijgen het gevoeld nu gaat het wel. Maar besef dan heel goed 
v/at u eigenlijk wilde bereiken in de afgelopen tijd, want dat is dan te ver-
wezenlijken. Maar als u zegts nu gaat het goed en u begint dan plannen te 
maken, dan grijpt u weer voorbij de mogelijkheden die u heeft en komt u niet 
verder. Het is een periode van ongeveer 2 maanden. In die tijd kunt u heel 
wat in orde maken, als u clat wilt. U kunt dan vooral afrekenen met heel 
veel dingen uit het verleden, die eigenlijk op de een of andere manier niet 
zo harmonisch waren. 

J. Verder moet u er rekening mee houden dat we een periode krijgen (dat 
geldt voor later in het jaar), die heel sterk de bewustwording in de hand 
werkt. Het .is een soort wijsheid. IJ gaat zien v/at er achter de uiterlijkhe-
den schuilt. Maar als u dat ziet en u kijkt niet naar uzelf, dan meent u 
dat u zelf veel beter bent dan alle anderen, en dat is natuurlijk dwaas. 
Begrijp in hoeverre u zelf betrokken bent bij alle dingen, .die in uw ogen 
verkeerd lijken. 
Probeer te begrijpen hoe de goede dingen, die u nu opeens achter de uiter-
lijkheden ontdekt een rol spelen voor u en op welke wijze u daarop kunt in-
haken. Op die manier kunt u veel meer begrijpen, veel meer bereiken en ook 
heeft u een grote kans dat u het nieuwe jaar ingaat als een bewuster Dn 
wat gelukkiger mens. 

4. Dan wil ik u erop wijzen (dit is eigenlijk al voor het volgende jaar) 
dat er voor veel mensen zo ongeveer half februari een periode van tegen-
stellingen intreedt. Dat komt omdat de meeste mensen een wereldbeeld heb-
ben waaraan de wereld niet meer beantwoordt. Ze zullen dus dingen, waar-
van ze dachten 'dat is van mij1 of 'dat behoort bij mij1 moeten afstaan. 
Ze zullen zaken waarvan ze dachten 'dat komt nooit' plotseling ontvangen 
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zonder dat ze weten hoe ze eraan kómen o In die tijd is dus het gebeuren 
uitermate onverwacht• 
Stel u in die periode dus in op gelijkmatigheid of vrede, want dan is er 
een straal van levenskracht die kan worden omgezet in evenwichtigheid. 
Door evenwichtig te blijven - ongeacht wat u wint of verliest, ongeacht 
alle toevalligheden die u schijnen te overspoelen - zult u in staat zijn 
om uit die periode een bewuster gebruik te maken van kosmische krachten. 
Daarmee kunt u een heel eind verder komen. 

Dit is niet veel meer dan een heel kort en practisch overzicht van 
een groot aantal stromingen en werkingen die in de komende periode op-
treden. Ik heb enkele hoofdtendensen aangegeven die voor de meeste men-
sen gelden. 

Als u de voorgaande regels daarbij betrekt, zult u tot uw verbazing 
ontdekken dat we hier toch wel een handig en practisch bruikbaar geheel 
hebben. Het is zoiets als de gebruiksaanwijzing die bij vele electrische 
apparaten is te vinden. Het is niet helemaal duidelijk, je moet wel even 
kijken hoe het kan en je weet niet of het snoer wel lang genoeg is, je 
moet misschien de apparatuur verplaatsen, maar dan kan het apparaat 
functioneren* 

Uw innerlijke mogelijkheden en uw harmonie kunnen onder deze omstan-
digheden steeds juister gaan functioneren met een grote mogelijkheid om 
bewuster te worden tegen de tijd dat de volgende Wessac-bijeenkomst plaats-
vindt . 

Indien u uitgaat van wat er is en de gebruiksaanwijzing die ik u heb 
gegeven hanteert om u innerlijk te oriënteren met een steeds groeiend be-
sef van wat u in wezen bent, in wezen wilt, in wezen veroordeelt, dan 
kunt u uzelf meer waarmaken en gelijktijdig uw verbondenheid met de totali-
teit juister beleven. 

V E R B E E L D I N G . 

Verbeelding is een moeilijke zaak. Ik ken mensen die verbeelding be-
zitten en mensen die verbeelding hebben. Nu is het zog iemand die ver-
beelding heeft, verbeeldt zich dat hij meer is dan hij feitelijk is. Daar-
door beeldt hij zich in dat hij meer mag eisen van de wereld dan redelijk 
is, terwijl hij gelijktijdig pretendeert geestelijk meer te zijn dan hij ooit 
kan zijn. 

Verbeelding op zichzelf is eigenlijk voorstellingsvermogen. 
Voorstellingsvermogen gebaseerd op een innerlijke harmonie verschaft de 
mens beelden omtrent zijn wereld, zichzelf, zijn mogelijkheden en bereikin-
gen vanwaaruit hij zijn gedrag, maar ook zijn kosmische verbondenheden 
juister kan definiëren. 

Verbeelding wordt dan een soort functie. Een uitbeelden van werke-
lijkheden, die in de wereld nog niet zo concreet tot uiting zijn gekomen. 
In deze uitbeelding vind je dan jezelf terug, maar ook je mogelijkheden. 
Niet zoals ze in de wereld op dit moment concreet bestaan, maar zoals 
ze in jou op dit ogenblik concreet berusten. 

Door waar te maken wat in de verbeelding is ontstaan als een deel 
van je besefte werkelijkheid en je bestaan kun je als vanzelf een bewust-
wording opbouwen waarin de kosmische krachten een grotere rol spelen, 
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waarin je eigen erkenning van de feiten en je innerlijke vrede toenemen 
en waardoor je de problemen die er voor je bestaan leert overwinnen, 
totdat je op den duur zegts Wat er ook gebeurt, ik ben niet bang, want 
in mijn verbeelding heb ik reeds gezien wat de werkelijkheid kan worden, 
als ik mijn belemmeringen verlies® 

Namens allen die hebben gesproken in de loop van deze cursus, 
hartelijk dank voor de gegeven belanstelling, voor de gegeven onder-
werpen. Wij hopen dat u uit de veelheid van woorden voor uzelf een 
paar essentiële gegevens hebt kunnen distilleren waarmee u zelf iets 
kunt doen. 

Wij hebben geprobeerd u sleutels te geven, maar u moet ze toch 
zelf in het slot steken en weten welke deur u daarmede voor uzelf 
kunt openmaken. 
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DE WET ACHTER HET MIRAKEL 

D E O R D Ë M I N G , 

Als wij ons bezighouden met het onbegrijpelijke, het mirakel en wij 
constateren dat er wétten achter gelegen zijn, dan kunnen die wetten 
alleen voortkomen uit een vast aantal waarden i een ordening. Althans 
een voor ons besef en in onze wereld niet te wijzingen volgorde. 
Wij moeten dan trachten om eerst te zien welke regels de totale kos-
mische orde bevat. Dan blijken de volgende regels te geldens 

Elke sfeer of wereld heeft haar eigen vorm en potentiaal van 
energie. 
Elke sfeer of wereld bezit haar eigen trillingsgetal. 
Elke sfeer of wereld bezit een eigen tijdswaardering. 
Elke sfeer of wereld kent haar eigen onderlinge uitdrukkingsvorm. 

Als verschillende werelden of sferen met elkaar in contact komen, 
dan zal een overdracht van alle voornoemde waarden kunnen plaatsvinden, 
mits er tenminste êén punt van gelijkheid of aanraking bestaat tussen 
deze twee werelden of sferen. 

Dit is zeer belangrijk, want als zeer grote energieen kenbaar worden 
en we we ten niet waar ze vandaan komen, dan is het moeilijk ze te verkla-
ren. Maar als het duidelijk wordt dat dezelfde hoeveelheid menselijke kracht 
in een astrale wereld meer waard is en in een Zomerlandwereld minder waard, 
dan gaan we iets begrijpen van de verhoudingen van energie en zullen we ons 
ook bewuster worden van de wijze waarop wij zelf met die energie kunnen wer-
ken. 

Alle krachten berusten op een eigen trillingsgetal. Ze kunnen reage-
ren op elke trilling die met het oorspronkelijke trillingsgetal harmonisch 
is. De harmonischen in de kosmos zijn in feite de banden waarmee de vele 
werelden met elkaar verbonden zijn en waardoor al deze werelden op elkaar 
kunnen inwerken en gelijktijdig elkanders waarden - hetzij geheel hetzij ten 
dele - kunnen aanvaarden, beleven en bevatten. Want in de ordening kun 
je nu wel een bepaalde volgorde stellen, maar die is veel minder belang-
rijk dan de uitwisselbaarheid. 

Als wij nog een stap verdergaan, dan komen we bij de mens terecht. 
Wezens met een menselijk of daarmee vergelijkbaar bewustzijn, ongeacht de 
toestand waarin zij verkeren, beschikken over een kenvermogen en een wil 
of begeertevermogen waardoor zij alle noodzakelijke dingen voor zichzelf 
kunnen waarmaken, ongeacht ,de condities van hun eigen wereld. Het is 
een beetje ongeloofwaardig als men het zo bekijkt. 

Wanneer een mens het geheel van zijn energieen richt op éên enkel 
doel, dan zal hij zozeer harmonisch zijn met alles waarin dat doel mede 
tot uiting kan komen, dat daar ongetwijfeld andere en hogere werelden bij 
betrokken zijn. Ze zullen hem dan altijd die energie- geven welke nodig 
is om het doel te bereiken. 

Als wij verder stellen, dat elk wezen dat denkt en een voorstellings-
vermogen bezit in staat is op grond van die voorstellingen een eigen we-
reld op te bouwen, dan klinkt dat een beetje verwaand. Maar in de kos-
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mische ordening, zeggen wijs Er is een schijnbaar oneindig, maar op zich 
beperkt aantal mogelijkheden o Al deze mogelijkheden zijn latent, maar 
zij kunnen alleen worden gerealiseerd op het ogenblik, dat het "ik;ï har-
monisch is met 6ên van die mogelijkheden. Op dat ogenblik manifesteren 
ze zich en worden ze voor de denker een waarheid en door de denker ëen 
invloed in de wereld waarin hij zich meent te bevinden. 

Het voorstellingsvermogen is in feite een wereld vair dé gedachte. 
En het denken in welke graad en in welke orde dan ook is de essentie 
van het kennen, het weten, dus het bewustzijn. Als wij in het bewustzijn 
van de kosmos één factor aanboren,, dan zullen alle krachten welke bij 
die factor behoren ook voor ons beschikbaar zijn, maar wij moeten dat vol-
ledig doen, dat wel. 

Zo ontstaat het beeld van een geordend heelal waar in alle schijn-
bare oneindigheid voortdurend grenzen zijn aangebracht en waar elke afde-
ling van die oneindigheid op zichzelf specifieke kwaliteiten en eigen-
schappen bezit waardoor zij zich manifesteert en zij zich in andere sfe-
ren of werelden eveneens kenbaar kan maken. 

Wat zullen wij verder van die ordening moeten zeggen? 
Wij delen de zaak in. Als we indelen, dan doen we dat op grond van ons 
voorstellingsvermogen. Wij zullen ons dus een beperkt aantal van de wer-
kelijkheden en mogelijkheden uit de kosmos realiseren, deze vanuit ons be-
sef groeperen en daardoor komen tot een definitie van de krachten, die 
voor ons werkzaam zijn en van de volgorde waarin hun belangrijkheid voor 
ons bestaat. Op deze manier ga je van het menselijk denken uit een beetje 
anders werken. 

Een van de mooiste voorbeelden is natuurlijk de kabbala die uitgaat 
van de Godheid en de daaruit voortkomende hoge machtens Tronen, Heer-
schappijen, Aartsengelen, Engelen en daarnaast de vele kleine dienende 
krachten. 
Wij kunnen het ook nog anders doen. Wij kunnen groeperen aan de hand van 
invloed en dan komen we tot een groot aantal Heren die meestal in groe-
pen optredens -de Heren van de Stralen, de Heren van Wijsheid, de''Heren 
van Macht enz. In al deze gevallen trachten wij het voor ons kenbare 
zodanig te ordenen, dat wij er iets mee kunnen doen en iets ervan kunnen 
begrijpen. Als je ergens niets van begrijpt, kun je er niet veel mee doen. 
Als je iets begrijpt en je doet er niets mee, bereik je niets en wordt je 
begrip een ledige zaak. Zo gezien is dus deze ordening van menselijk stand-
punt uit gezien heel erg belangrijk. Maar altijd weer stuiten we in de stof 
en in de menselijke wereld op de rede. 

De rede van de mens is gebaseerd op het geheel van de beredeneerbare 
verschijnselen in zijn wereld. Datgene wat daarin niet onmiddellijk berede-
neerbaar is of onweerlegbaar als feit wordt ervaren, dat schuift hij opzij5 
daar denkt hij niet aan. Het resultaat is, dat van de werkelijke mogelijk-
heden die in deze bestaan er maar een betrekkelijk klein gedeelte wordt 
gerealiseerd. Mensen zullen ook datgene wat zij proberen te doen met b.v. 
het paranormale heel vaak gefrustreerd zien niet door hun wil, maar door 
hun onderbewustzijn. Er zijn dingen die ze nog kunnen aanvaarden en die 
brengen ze ook tot stand. Er zijn ook dingen die ze niet kunnen aanvaarden. 
Het resultaat is dat zij, omdat ze blijven hangen aan een bepaalde methodiek 
van denken en van beleven, eenvoudig geen toegang hebben tot deze mogelijk-
heden. 

Nu klinkt dat allemaal een beetje vreemd. Een mens van vandaag kan 
zich waarschijnlijk niet voorstellen dat er eens een samenleving is geweest 
die helemaal was gebaseerd op magie. Toch zou men een vergelijking kunnen 
maken tussen uw technisch denken en het magisch denken van het verleden. 

Wanneer een oude adept (desnoods een zeer geringe eerste graads adept) 
in uw wereld zoudt komen en u zoudt hem televisie laten zien, dan zou hij 
zeggens Hé, wij hadden daar vroeger ronde bollen voor. Ofs Wij gebruikten 
daar glazen piramiden voor. Voor hem is uw televisie (het ver zien) niets 
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anders dan een paranormale kwaliteit waarbij men zich concentreert op 
een bol of iets dergelijks. Als we nog verder in de tijd zouden terug-
gaan, dan komen we terecht in de Atlantische beschaving. 

In die Atlantische beschaving kende men een soort mechanismen 
die uit verschillende stoffen bestonden die door hun onderlinge span-
ning gevoelig waren voor telepathische signalen en andere gebeurte-
nissen of signalen. Zij hadden een soort t.v.-scherm dat wat op het uwe 
lijkt. Het was een rechthoekige spiegelende plaat waarvan de buitenlaag 
goud v/as, daar achter bevonden zich drie andere metalen plus nog enkele 
chemicaliën. Als die plaat op de juiste manier in het halfduister werd 
geplaatst, dan kpnden daaropbeelden verschijnen* Een van de overblijfse-
len daarvan is nog de z.g. Spiegel van de Wereld, die zich nu nog be-
vindt in een bergtempel ergens in de Karakoroum. Diep in een grot vind 
je daar nog steeds die spiegel, alleen is het nu een ronde spiegel die 
eveneens uit verschillende metalen is samengesteld en waarachter zich 
een hoeveelheid kristallen en chemicaliën bevindt. Een mens die daar 
mediteert, ziet in die spiegel heel veel 'dingen°9 namelijk datgene waarop 
hijzelf is afgestemd. Is dat nu magie of is dat techniek? Het is een an-
dere benadering. 

In een wereld waarin de begrippen ordening, rangorde, volgorde en 
onderlinge belangrijkheid een grote rol spelen zoals in de uwe, is het 
magisch denken niet aanvaardbaar omdat het niet mogelijk is de krachten, 
die daarin werken stuk voor stuk te kwalificeren. Als later de mensen 
horen over radar (dat is weer een magische beschaving), dan zeggen zes 
0 ja, ik weet het al, dat is een concentratiebeeld waar je naar kijkt 
en dan voel je wat er in de buurt is. Dat er een technische achtergrond 
achter zit, dat ontgaat hen eigenlijk, maar de functie is hetzelfde. 

Wanneer wij kijken naar de wonderen op uw wereld, dan lijken ze onbe-
grijpelijk, omdat ze werken volgens principes die men niet meer weet. 
Men kan vergelijkbare zaken bereiken, maar met andere middelen. Aangezien 
men niet meer het verschijnsel kwalificeert maar alleen de middelen (het 
verschijnsel is slechts het bewijs voor de middelen) zegt mens dat kan niet 
bestaan, of2 dat is bovennatuurlijk. Dit betekent dus, dat men in een we-
reld waarin de ordening niet redelijk of mechanistisch, maar in feite fac-
tueel bovenzintuiglijk is, te maken krijgt met allerlei verschijnselen die 
men als mens moeilijk kan verwerken. Daardoor ontstaat er een soort bijge-
loof. 

Niemand van u neemt aan dat je voor de eerste keer in een auto kunt 
stappen en zonder veel moeilijkheden de auto kunt starten, daarmee wegrij-
den en door het verkeer je weg kunt zoeken naar elk gewenst doel. 
Diezelfde mensen nenem echter wel aan dat je zonder meer en zonder enige 
moeite b.v. het schema kunt laten functioneren op een zodanige wijze dat 
de resultaten daarvan gelijk zijn aan het werkelijke apparaat. Zij geloven 
niet dat je veel oefening nodig hebt en veel vaardigheid voor de bewuste 
en gerichte uittreding. En ze beseffen niet dat zelfs het je afstemmen 
op bepaalde krachten en het op de juiste manier gebruiken daarvan een 
kwestie is van voortdurende oefening en training. 

Iemand, die een zeer goed paragnost is, zou je kunnen vergelijken 
met een atleet van de geest. Slechts door voortdurende training, herha-
ling, ̂  zelfbeheersing en concentratie is hij in staat om steeds weer zijn 
doel te bereiken. Dat wil niet zeggen dat die man of vrouw dan verder 
ook atletisch is. Het wil alleen maar zeggen, dat vergelijkbare kwalitei-
ten gericht op bepaalde bui ten-zintuiglijke, althans buiten-redelijke ele-
menten, bepalend zijn voor hetgeen men tot stand kan brengen. Op het ogen-
blik, dat de rede wegvalt, is het veel eenvoudiger om soortgelijke verschijn-
selen te wekken. Maar dan zijn ze weer practisch spontaan, omdat er niemand 
is die precies kan zeggen waar de energie naartoe zal vloeien en wat ze 
als verschijnsel zal veroorzaken. In dat verband zou ik willen wyzen op een 
groot aantal wonderen die er op de wereld zijn gebeurd. 
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Altijd weer blijkt dat bij de meest sprekende krachtui tb ars tingen me-
nigten aanwezig zijn. En waar een menigte als zodanig begint te reageren 
(meestal ook nog emotioneel gedreven) daar is de rede niet meer aanwezig, 
maar door de emotie is de afstemming bijna zeker en voor iedereen gelijk. 
Het is. duidelijk, dat er dan grotere energieën uit een andere wereld meer 
tot uiting kunnen komen. Het is echter maar zelden dat een mens een moge-
lijkheid vindt om zelf bewust en door- een volledige instelling van zijn we-
zen een dergelijke manifestatie van kracht tot stand te brengen. Wat is 
de reden hiervoor? 

Wel, er zijn wetten nodig. Het stoffelijk bestaan heeft zijn eigen be-
tekenis en zin. Indien dit stoffelijk bestaan zonder meer zou kunnen wor-
den overgeplaatst naar een wereld met een totale geestelijke waarde, dan 
zou het in zijn manifestatie overbodig worden. Het zou ook niet meer een 
bron voor bewustwording kunnen zijn. Het zou geen verwerkingsstation meer 
kunnen zijn voor allerlei energieën. Daarom is de redelijkheid van de mens 
eigenlijk wel een nuttige zaak. Daarom is het ook heel mooi dat zodra je 
magisch begint te denken het redelijk technisch denken op de achtergrond 
raakt. 

Ga je redelijk technisch denken, dan is het magische opeens bijna on-
bereikbaar. Het is misschien jammer voor de mens, maar alleen op deze ma-
nier kan de eenzijdigheid, die het stoffelijk bestaan nodig heeft om als 
leerschool te dienen, in de materie worden gehandhaafd. En als dat zo is, 
dan is het duidelijk dat ook in andere werelden een soortgelijke eenzijdig-
heid belangrijk zal zyn voor de ervaringen van een ieder die daarin leeft. 

Nu zult u zich afvragen wat dan de eenzijdigheid moet zijn van b.v. 
een Zomerland. De eenzijdigheid hier is dat door flexibiliteit van de vorm-
werelu waarin je denkt te leven je eigen tijdsbegrip volledig wordt georiën-
teerd op je wezen en dat je gelijktijdig leert krachten te hanteren die niet 
verklaarbaar zijn, maar een spontaan verschijnsel vanuit je eigen bestaan. 
Het resultaat is dat zaken, die op aarde redelijk benaderd, onderzocht en 
verklaard kunnen worden in Zomerland niet verklaard kunnen worden. 
Waar je op aarde met onderzoek verder zoudt komen, kun je in Zomerland ten 
hoogste grijpen naar middelen als meditatie of pogingen tot harmonie met 
een Meester uit een hogere sfeer. Maar wanneer die harmonie ontstaat, let 
wel, dan verdwijnt het "ik" a.h.w. uit Zomerland. Wanneer de meditatie leidt 
tot een besef van hetgeen Zomerland is, dan houdt het "ik" op te bestaan 
voor het Zomerland. Zomerland is dan alleen maar een onbelangrijke fase en 
een afstemmingsmogelijkheid geworden voor de persoon die verdergaat. 
Zo is het overal en altijd. 

Het is duidelijk, dat er wel degelijk kosmische wetten, en regels zijn 
waarin deze kwaliteiten van werelden t.a.v. elkaar zijn vastgelegd. 
Dat er vaste verhoudingen bestaan tussen werelden en sferen en dat zelfs 
entiteiten zich alleen kunnen bewegen binnen dit eenmaal vastgelegde kader 
van mogelijkheden plus energiepotentiaal. 

Indien vrij dit als waar aannemen, dan is het duidelijk dat wij ook in 
ons streven om het mirakel te begrijpen of misschien zelfs te reproduceren 
moeten uitgaan van ordening, van vaste regels. Niet omdat in de magie dit 
paranormaal ervaren of presteren aan die regels is gebonden in menselijke 
zin, maax omdat alleen door de regels van onze eigen wereld te vervangen 
door de regels waardoor het mirakel mogelijk wordt, wij ons gaan bewegen in 
de richting van de krachten en de werkingen die op aarde het mirakel con-
stitueren. 

Een paar practische regels. 
Een mens, die zich wil bezighouden met het paranormale en al wat daar-

mee gepaard pleegt te gaan, zal aan de volgende voorwaarden moeten beant-
woorden? 
1# Hij moet zorgen voor zodanige ontspanningsmogelijkheid dat hij zijn 

eigen wereld tijdelijk kan vergeten of tenminste als onbelangrijk en hoog-
stens als storend kan beschouwen. 
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2. Hij zal moeten uitgaan van een gevoel of een denkbeeld (beide 
zijn mogelijk) dat niet in zijn eigen werkelijkheid bestaat, maar voor 
hem een verbetering of juistheid betekent, wanneer het zich mani-
festeert. Dit beeld moet de plaats innemen van de werkelijkheid on-
der normale omstandigheden. Het "ik" moet erdoor worden gedirigeerd, 
de emoties van het "ik" moeten erop gericht zijn, de krachten die het 
"ik" meent te ervaren moeten direct verbonden zijn aan de voorstel-
ling. Zodra dit het geval is, zal het "ik" zijn afgestemd op die we-
reld waarin de noodzakelijke kracht te vinden- is. 
Daarnaast zal het "ilc" door het emotionele voorstellingsbeeld uit 
het totaal der mogelijkheden gekozen hebben voor êên bepaalde lijn 
van mogelijkheden. En deze lijn, geladen met de krachten die men ont-
leent, wordt nu een invloed die het "ik" maar ook de betekenis van 
het "ik" in de eigen omgeving bepaalt. 

3® Een mens, die in staat is zijn bewustzijn op twee niveaus te 
doen werken, zal gelijktijdig aan het normale leven van de mensen kun-
nen deelnemen en toch afgestemd blijven op een mogelijkheidslijn en op 
de sfeer waaruit de noodzakelijke kracht moet worden ontleend. 
Dit komt zelden voor. Daarom gaan wij uit van de noodzaak van isole-
ment, ontspanning, concentratie en je êên gevoelen met het andere. 

4* Hét zal voor elke mens erg belangrijk zijn om rekening te hou-
den met de onbewuste impulsen die voortdurend in hem opwellen. 
Impulsen, die hem duidelijk maken wat zijn we zen nu wel en wat zijn 
wezen niet als goed kan aanvaarden, want het is juist hierdoor dat 
de afstemmingsmogelijkheid mede wordt bepaald. 

5* Leer u afstemmen op de mogelijkheden die u bezit. Ontwikkel de 
kwaliteiten die het meest in overeenstemming zijn met uw wezen. 

Gebruik de krachten, de mogelijkheden en middelen die u bezit 
nimmer als iets wat buiten de normale wereld staat, maar als iets 
wat deel is van die normale wereld» Heel vaak kimt u door een ver-
plaatsing van de functionaliteit van zuiver stoffelijke omstandighe-
den of daden komen tot een instelling van bepaalde geestelijke krach-
. ten en mogelijkheden. 

Voorbeelden. 

I" U wilt een mens genezen. Als u zich nu gaat voorhouden; ik kan 
genezen, ilc kan genezen, ik kan genzen, dan betekent dit eigenlijk 
dat u zich afvraagt? kan ik genezen? Hoe meer u zich afvraagt, of u 
kunt genezen, des te kleiner is de mogelijkheid dat u zult genezen. 
Er bestaat echter een andere benadering. In uw contact met de patiënt 
voelt u dat u leunt genezen. Hier is de ratio uitgeschakeld. Het is 
niet nodig uzelf te overtuigen. U stelt u gewoon in op de genezing 
en wel op de manier die voor u de beste of de meest gebruikelijke is. 
Het resultaat iss afstemming op de mogelijkheid van genezing en op 
die sfeer waaruit de kracht voor de nezing (in casu gewoonlijk Zomer-
land) kan worden ontleend. Hierdoor geneest u wel, terwijl een ander 
die zich met rituelen en heel veel moeite bezighoudt met de wil tot 
genezen veel moeizamer en veel minder resultaat zo al enig resul-
taat zal boeken. In het voorbeeld is duidelijk dat een zekere mate 
van spontaniteit noodzakelijk is om paranormale gaven te laten func-
tioneren. 

Wij kennen de z.g. sympathische magie die uitgaat van het feit 
dat een overeenkomst eenheid betekent. Dit is kosmisch gezien in ze-
kere zin waar en wel volgens afstemming en mogelijkheid. 

Als u aan sympathische magie wilt doen, dan kunt u zeggen§ 
Hier heb ik een afbeelding van Pietje Jansen. Als ik nu hier een ver-
andering aanbreng, dan zal de levende persoon die verandering even-
eens vertonen, want dat zijn'de regels. Maar zolang ik bezig ben met 
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de afbeelding van Pietje J., ben ik bezig met iets wat niet identiek 
is* Pas óp het moment dat ik mij bezig houd met de persoon, ook al 
hanteer ik de afbeelding, ontstaat deze gelijkheid en is de afstem-
ming van het ;iik;ï op de persoon dermate sterk geworden dat over-
dracht van krachten etc. zonder meer zal plaatsvinden. 

Hetzelfde geldt voor het werken met identieke voorwerpen. 
Een heel bekende manier om talismans te maken is twee voorwerpen 
maken van gelijke inhoud. Het ene blijft bij de krachtbron, het ande-
re wordt meegegeven. 
In andere gevallen kennen wij de aanrakingsoverdracht 5 bijv. een stuk-
je hout in aahraking brengen met een reliek. ."Door die aanraking heeft 
het hout de kwaliteiten van de reliek overgenomen. Iets wat nog niet 
zo lang geleden een tamelijk veel voorkomende praktijk was in de Room-
se Kerk. 
In alle gevallen geldts de instelling waardoor de eenheid wordt be-
leefd zonder enige twijfel of enig voorbehoud is bepalend voor de mo-
gelijkheden en de krachten die ontstaan. Dit is hopelijk een duidelijk 
voorbeeld. 

III. De instelling op'.èen bepaalde wereld. 
Je kunt natuurlijk zeggens Nu ga ik naar de lichtsfeer, de licht-

sfeer, de lichtsfeer. Maar dan klinkt het als een modern lied en het 
haalt weinig uit. Als je echter zegts Door hetgeen ik doe . (dat kan 
zijn wandelen, slapen, boontjes afhalen, dus elk willekeurig gebeu-
ren op zichzelf waarin je geheel kant opgaan) en je zegt daarbij2 dit 
is mijn reis naar de lichtsfeer, dan ontstaat, automatisch de band met 
de lichtsfeer. Iets hiervan vinden we nog terug in allerlei oude ge-
bruiken. 
In de Dionysos-dienst b.v. hanteerde men een soortgelijk iets. 
Als we kijken naar andere vormpn van riten - zelfs het dansen, bij de 
heksenverering - dan vinden wij deze overdrachtelijkheid waardoor ac-
tie in feite gelijktijdig wordt een je begeven naar een toestand, die 
op aarde niet normaal is. Maar dat is zo met elke vorm van actie, 
ook zonder uitgebreide rituelen. Het bestaat voor elke mens, mits 
hij de wereld die hij wil betreden aanvoelt en zijn actie kan ervaren 
als het hanteren van een sleutel of van een voertuig dat hem in 
contact brengt met die krachtsverhoudingen die een bepaalde sfeer 
kentekenen. 

Hier heeft, u een paar eenvoudige voorbeelden van wat ordening 
eigenlijk betekent . 

De rede blijkt voor de mens heel vaak eerder een rem te zijn dan een 
voordeel, zeker als het gaat om paranormale krachten. De rede, het intel-
lect en de intelligentie heb je nodig als het erom gaat je ervaringen te 
definiëren in de termen van je eigen wereld. Maar in de ervaring zelf en 
bij het hanteren van de kracht is die redelijkheid eerder een belemmering 
dan een vooruitgang, een mogelijkheid tot meer. De mens moet dan ook be-
seffen dat, als hij de wetten achter het mirakel probeert te ontleden, er 
een scherp onderscheid moet worden gemaakt tussen de ervaringsmogelijkheid 
en de omschrijvingsmogelijkheid waarbij de rede alleen voor de laatste juist 
genoeg hanteerbaar is om haar een volle betekenis toe te kennen. 

IJ leeft in een kosmos waarin alles mogelijk is, want dat wat niet mo-
gelijk is, kunt u zich niet voorstellen. En al wat u zich kunt voorstellen 
- onverschillig hoe en wat - is mogelijk. 
Besef, dat uw inhoud, uw persoonlijkheid, de wijze waarop u tegenover de 
wereld staat, bepaalt hoe die wereld tegenover u staat, dat u door uw ei-
gen mentaliteit oorzaken en gevolgen oproept. 
Besef, dat deze regel bestaat voor.elke kosmische toestand en dus betrek-
king kan hebben op de contacten met de hoogste lichte of de laagste duis-
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tere werelden. Dit blijft gelden. 
Deze geordendheid, die ondanks alles bestaat, maakt het echter ook 

mogelijk om in de schijnbare doolhof van krachten en niet-redelijke zaken 
. zelf uw weg te vinden op grond van uw aanvoelen en uw ervaren. De mens 
is zelf de sleutel tot een grotere kosmos. Maar de mens, die de sleutel 
tot een grotere kosmos alleen elders wil ontlenen of zijn bereikingen 
ten aanzien van een grotere kosmos voortdurend doet stoelen op datgene 
wat hij van anderen eist, zal ontdekken dat hij faalt. 

In het geheel van onze cursus hebben wij op verschillende manieren 
geprobeerd, zelfs door het opgeven van mogelijke proeven, de wereld ach-
ter het mirakel toegankelijker te maken. Besef echter, dat u te maken 
heeft met vaste waarden en regels. Dat betekent, dat als u eenmaal op 
een bepaalde manier iets heeft bereikt, dit voor u de juiste methodiek 
is zolang het doel hetzelfde is of voldoende vergelijkbaar. Het betekent, 
dat u zelf gewoonten en procedures gaat hanteren die niets gemeen hebben 
met andere, die niet behoren tot de algemene leerstelligheid of zelfs 
maar een algemeen bruikbare procedure. Het is uw eigen afstemming die 
belangrijk is. De procedure die daartoe leidt, kan herhaald worden omdat 
uw eigen afstemming op vergelijkbare wijze altijd tot stand zal komen onder 
vergelijkbare omstandigheden. Die omstandigheden kunt u dan redelijk en 
emotioneel zeker omschrijven. 

Heeft u dit eenmaal begrepen, dan blijft alleen nog over de moeite 
die u zult hebben met uw onderbewustzijn waarin helaas naast veel geeste-
lijk bewustzijn zeer veel procedures aanwezig zijn die in wezen conditio-
nering betekenen van het besef, van het schuldbewustzijn, van wereldbeeld, 
van wereldbenadering en wat dies meer zij. Dit onderbewustzijn echter is 
deel van de hele persoonlijkheid. Daarom moet u rekening houden met uw 
gevoelens en uw ingevingen zelfs als ze niet erg redelijk lijken of geen 
samenhang lijken te hebben met hetgeen u wilt gaan doen. 

U moet steeds proberen uw hele wezen zonder voorbehoud, zonder 
enige angst of weerzin te concentreren op het doel waarmee u bezig bent. 
Als u dat leert (dat vraagt heel veel moeite en heel veel training), 
dan komt er voor u het ogenblik dat u dingen tot stand brengt die voor 
u normaal zijn, maar die voor anderen mirakelen heten, omdat ze redelijk 
niet kunnen begrijpen in welke samenhang alles staat. 

Hiermede heb ik dit onderwerp beëindigd. Mij rest nog u te danken 
voor de mij gegeven 'aandacht. Ik hoop, dat de ontvangen lessen enige mo-
gelijkheid hebben betekend om door te dringen in de wereld van het para-
normale die toch deel is van uw eigen persoonlijkheid. 

miVERSMJB, MAGIg. 

V/ij hebben ons in de afgelopen lezingen beziggehouden met o.m. 
Afrikaanse magie, groene magie, Indische magie, witte magie uit Europa 
etc. Maar het wonderlijke is, dat alle magie toch steeds weer te herlei-
den is tot een aantal methoden, een bepaald aantal formules. En of u nu 
gaat kijken bij de indianen, de eskimo's, de vuurlanders, de negers, de 
blanken, de chinezen, de maleiers, u vindt overal dezelfde opbouw. ' 
Dat is interessant, want het betekent dat magie op aarde althans univer-
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sele waarde bezitc Wat is bijvoorbeeld bij een bezwering overal belangrijk? 

Ie formules de aanroeping* Bij de aanroeping wordt de persoon die men aan-
roept behandeld als een belangrijke figuur. 

2e formules de oproeping. Hierbij beroept men zich op een hogere autho-
riteit die de opgeroepen persoonlijkheid de baas zou kunnen. 
Men beveelt hem in naam van deze authoriteit en van de ge-
heimen die eraan verbonden zijn om als de gesmeerde bliksem 
te verschijnen. 

3e formules Hier spreekt de magiër alsof hijzelf die hogere authoriteit 
zou zijn en alle macht direct en letterlijk zou bezitten. 
Hij is ook niet beleefd meer. Hij geeft zijn bevelen en dreigt 
met zijn macht, indien de bevelen niet worden opgevolgd. 

Waarom die drieledigheid? Dat is heel eenvoudig, als men gaat be-
grijpen dat het in de magie gaat om het veranderen van de eigen persoon-
lijkheid. Het gaat helemaal niet om de persoon die men oproept, maar het 
gaat om zichzelf. 

In het eerste geval houdt u zich bezig met uw doel. Aanroeping is 
het stellen van het doel. 

In het tweede geval is het het stellen van de verhoudingeni deze 
kracht heeft die macht. 

In het derde geval is het de eenwording met de macht % ik ben de 
persoonlijkheid die de macht heeft. 

Nu kun je zo'n reeks in een dans uitdrukken. Indianen en bepaalde 
negerstammen zijn daar nogal sterk in Je-kunt het uitdrukken in het han-
teren van een groot aantal symbolische voorwerpen. Dat vinden we overal 
van Mantsjoerije tot Kaapstad en ook in Zuid-Amerika. Je kunt dit doen 
met woorden. Woorden worden dan ook het meest gebruikt in landen \>raar 
een heel precies omschreven godsbeeld is ontstaan of een voorstelling 
van een godenwereld. Maar in al die gevallen gaat het "ikï! zichzelf 
verhogen tot de meerdere van de krachten die hij beveelt. Hiermee ontkent 
de mens dus zijn eigen beperkingen. Dat is erg belangrijkJ 

Zo vinden wij ook in bijna alle delen van de wereld waar ze aan magie 
doen bepaalde klanken. Klanken die bijzonder belangrijk zijn. Dat kan lopen 
van een voodoo-drum, die alleen voor een zekere natuurbezwering wordt 
gebruikt tot het woord "aum" dat de macht in het lamaïstisch-boeddhistisch 
denken naar voren brengt. In al deze gevallen is de klank gebaseerd op een 
aantal trillingen. Deze trillingen moeten een scala doorlopen waardoor zo-
wel het menselijk lichaam als het menselijk astraal wordt beroerd. Da.ar komt 
het eigenlijk op neer. Dan is het verder helemaal niet belangrijk of dat nu 
Aum is of Oeleboeleboele, dat maakt geen verschil uit. Het gaat doodgewoon 
om.de trilling. Door deze trillingen uit te stoten verandert de mens een 
ogenblik zijn structuur, zijn instelling en afstemming en kan daardoor een 
beroep doen op krachten, die hij normaal in zijn eigen wereld pleegt te ont-
kennen. 

Als je verder gaat kijken, dan valt ook op dat ze bijna overal een 
soort talisman gebruiken. Of je hu kijkt naar een zakje met bepaalde bestand 
delen dat gebruikt wordt voor bezweringen ten goede of ten kwade bij de goe-
nar-goena, of dat je kijkt bij de voodoo waar men ook dergelijke dingen ge-
bruikt, of je kijkt naar de joodse talismans waarin bepaalde godsnamen ge-
graveerd of op een papiertje geschreven zijn plus nog iets uit de bijbel* 
Je leunt ook kijken naar de islamitische talismans die heel vaak bestaan 
uit bepaalde woorden en begrippen uit de Koran omgeven door een aantal 
symbooltekens. En kijk je naar de christelijke talismans, dan kom je tot 
de conclusie dat ook hier bepaalde christelijke symbolen een zekere rol 
spelen. Dat gaat zelfs zo ver dat men gewijde voorwerpen als talisman 
heeft. De rozenkrans b.v. Daar hoort een kruisje aan. Dat kruisje be-
hoort gewijd te zijn. Waarom? Omdat het daardoor een machtmiddel is tegen 
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kwade krachten. Dit is de bedoeling van een talisman ook* 
ü kunt ook amuletten maken. Amuletten zijn weer iets anders dan ta-

lismans a Een talisman richt je op een bepaalde bereiking. Je kunt een 
talisman hebben die je rijk maakt. Een talisman die je schatten doet vin-
den, die je geluk geeft in de liefde, in de oorlog - die twee verschillen 
overigens niet zoveel. Een amulet beschermt. Dat is het verschil. Dat we-
ten de meeste mensen ook niet. Zij denken? talisman en amulet zijn precies 
hetzelfde. Dat is niet zo. 

Eén amulet kan je beschermen tegen alles, zelfs z.g. tegen de dood. 
Niet dat het veel uithaalt, maar goed, men maakt ze. Een amulet heeft 
een afweerfunctie. Dat komt meestal tot uiting in de symbolen die erin 
worden gebruikt. In christelijke amuletten? kruisen die naar buiten zyn 
gericht. In bepaalde heidense amuletten? dolktekens die naar buiten zijn 
gericht. In bepaalde magische amulettens een aantal spreuken of engelen-
namen die zodanig zijn neergeschreven dat de feitelijke spreuk, de kern er-
van, wordt omringd door deze afweertekens. Het is een beschermer. 

Nu is het wonderlijke dat ze het overal zo doen. Ook het gebruik van 
zuiver persoonlijke amuletten, want dat zijn ze eigenlijk, tref je overal 
aan. Er zijn heel veel negerstammen waar men een bepaald teken of een be-
paald voorwerp draagt. Ook de tatoeage van sommige stammen valt in dezelf-
de orde van grootte. Het is een bescherming tegen boosaardige krachten. 

Kijken we naar de wampums van de indianen, dan blijkt dat zij met die 
wampums over het algemeen iets proberen te bereiken. De medicijnbuidel is 
weer de beschermende band tussen een krijger en zijn beschermgeest. 
Hier is weer het amulet-karakter heel duidelijk. 

Als dat overal op de wereld nog bestaat, dan moet het zin hebben. 
Want dat alle mensen over de gehele wereld nu precies dezelfde vormen van 
bijgeloof zouden blijven toepassen, dat kun je toch moeilijk wegredeneren. 
0 ja, er zijn mensen die daarin zijn geslaagd. Zij hebben gezegds Kijk, dat 
zijn mensen die hebben gehoor gegeven aan de slang. Welke slang, dat heb-
ben ze er niet bijgezegd. Dat zijn dan de eenzijdige mensen. 
Anderen zeggen weer? Dat komt uit het gemeenschappelijk bewustzijn der mens-
heid. Maar als het van het gemeenschappelijk bewustzijn der mensheid uitgaat 
hoe komt het dan dat zoveel mensen beweren dat het werkt? En dan komen we 
weer tot een heel eenvoudige uitleg? 

In de magie geldt één universeel principes Op het ogenblik, dat ik 
mij innerlijk geestelijk zodanig weet te preparen dat ik het bestaan van mo-
gelijkheden ontken, zullen die mogelijkheden zich rond mij niet of bijna niet 
kunnen manifesteren. Alles wat je nu doet met een talisman iss ik selec-
teer uit alle mogelijkheden alleen die mogelijkheid welke mij dichter bij een 
schat of bij mijn vijand brengt. 
In een ander geval zeg jes ik heb hier een amulet dat mij beschermt. 
Daardoor kunnen bepaalde gevaren mij niet deren. Het resultaat is inderdaad 
dat je gaat handelen alsof die gevaren niet bestaan. Het gevolg ervan is 
heel vaak dan ook dat daardoor die gevaren in veel mindere mate optreden 
dan anders het geval zou zijn. Want het gevaar ligt dikwijls in de erkenning 
van het gevaarlijke. 

Er bestaat een verhaal over heiligen. Heiligen, zo wordt verteld, 
wandelen overal doorheen. De leeuwen zijn tam, de wolven volgen hen. Er is 
er zelfs één bekeerd door St. Eranciscus^ de wolf van Gubbio die toen zelf 
is gaan preken. Al die dieren doen hen dus niets. Zoals men ook zegts 
De wijze gaat voorbij de cobra. Deze ziet hem, groet hem en de cobra groet 
terug. Met andere woorden? hij zal niet bijten? hij is niet gevaarlijk. 
Wat ik verwacht van een dier, dat zal het dier van mij verwachten. Als ik 
dus verwacht dat een dier goed zal zijn, dan zal - zolang ik niet zondig 
tegen het begrip van het dier van gevaar (b.v. door een plotselinge bewe-
ging) het dier die uitstraling ontvangen en daarop reageren. Het dier zegt 
dit is geen prooi, dit is goed. Dus even kijken en rustig verdergaan. 
Ook dat is iets wat niet alleen wordt verteld over christelijke heiligen. 
Dat wordt verteld over de ingewijde, over de Lama's, over bepaalde heel be-
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roemde sjamanen, over legendarische- figuren bij de eskimo's. Wij horen ver-
tellen over wijze medicijnmannen bij de indianen. Overal hetzelfde verhaal. 

Een mens? die in zijn denken zodanig is gericht dat hij daardoor kwa-
liteiten in het bijzonder aantrekt of in het bijzonder afwijst, verandert 
daardoor zijn mogelijkheden binnen de normale wereld waarin hij zich beweegt. 
Daarom zijn al die magische begrippen overal aanwezig, anders zouden ze 
geen zin hebben. Het is alleen een idioot die een talisman koopt en als 
die niet werkt een andere gaat halen. En daarom zeg ik 2 

Jltr is een universele magie die is gebaseerd niet in de eerste plaats 
op de uiterlijke rituelen en al wat daarbij hoort, maar op de eigen persoon-
lijkheid en de eigen geest van de mens. En als dat nu het geval is, dan 
betekent dat dus dat de eigen geest van de mens een heel grote invloed 
heeft op alles wat die mens overkomt. Het wordt dan ineens duidelijker waar-
om wij allerlei vormen van inwijdingsmagie kennen. 

Wat is inwijdingsmagie? 
Inwijdingsmagie iss degene die moet worden ingewijd onderwerpen aan 

proeven van zodanige aard dat hij daardoor zijn angst voor de elementen en 
voor de dood verliest en gelijktijdig in zich de zekerheid van eigen kracht 
en aanvaardingsmogelijkheid verkrijgt. Het klinkt groots, maar het komt ge-
woon hierop neerg 

Als je eenmaal door het vuur bent gegaan, over of door het water 
bent gegaan, je bent langs de afgrond gelopen en je hebt je niets van de 
storm 'aangetrokken, dan heb je niet zoveel reden meer om bang te zijn. 
Een mens, die niet bang is, zal dus zuiverder blijven ervaren en zien, 
ongeacht de omstandigheden waarin hij zich bevindt. Hij is niet zo gemak-
kelijk meer te beïnvloeden. En of je dat nu doet op de manier van Babyion 
of van Egypte waarbij o.m. de beproeving komt van een reis waar je door 
een slangenkuil gaat of je gaat door de vuurweide etc., dat maakt niet 
veel uit. Het is een suggestief proces. Of dat je dat doet op de meer 
letterlijke manier zoals in verschillende tempels in Griekenland is ge-
beurd, dat doet verder ook niet veel ter zake. Het is gewoon een oriën-
teren, een beproeven van die mens. En blijkt, dat hij zich niet laat be-
invloeden, dan blijkt daarmee ook dat hij openstaat voor een totaal nieuw 
begrip van zichzelf en de wereld. En darKis het gemakkelijk genoeg om hem 
daaraan te helpen. \ 

Ach, ze hebben zoveel uitgevonden. Als je kijkt naar de magie en al-
les wat ze ermee doen, dan is het gewoon verbluffend. Ik meen,- dat over-
al waar denkende wezens zijn die een eigen zieleleven en emotie kennen 
de basisregels van de magie die op aarde worden gebruikt eveneens werk-
zaam zijn. Dat bij de geestelijk hoogontwikkelde wezens van de ruimte pre-
cies diezelfde inzichten en regels zullen bestaan, ook al zijn ze anders 
geformuleerd, al zullen de riten,en de namen misschien anders zijn, maar 
de essentie blijft hetzelfde. Want het bewuste wezen in de materie kan 
zich door zich te richten op een openheid, die niet wordt verstoord door 
invloeden van buitenaf, komen tot een steeds grotere harmonie met de 
kosmos en een steeds beter begrip voor al wat er om hem heen is en bo-
vendien tot een veel grotere beheersing van alle omstandigheden waarin 
hij zich zooit zal bevinden. Dat bedoel ik nu met universele magie. 

Nu we aan het einde van de cursus zijn, is het geloof ik wel goed om 
daar even op te wijzen. Want als u zich bezighoudt met al die afzonderlijke 
zaken van de magie (het roffelen van de trommen in het oerwoud, de stem-
men van de trommels die voor de voodoo samenroepen, de vreemde klanken van 
de fluiten, de z.g. krijgshouten die rondgewerveld worden) dan zijn ze wel 
erg boeiend en interessant. Maar als u daar achter kijkt earu vraagt zich 
af s waarom? dan komt u tot de conclusie dat u eigenlijk/terecht komt bij 
precies dezelfde regels waarmee u ook te maken heeft gehad toen u ging kij-
ken wat voor wetten er achter het mirakel scholen. Wat ik kort en goed wil 
zeggen iss 

Er zijn in de magie of in wat wij magie noemen zoveel overeenkomsten te 
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vinden die alle terugwijzen naar de mens zelfs zijn innerlijke zekerheden, 
zijn houding tegenover het leven, de wijze waarop hij de manier van zich 
uit te drukken ziet als een inwerking stellen van geestelijke en andere 
krachten, dat het dwaas zou zijn om te ontkennen dat juist die menselijke 
geest als eerste beweegreden en als coördinerende invloed in al deze 
zaken moet worden beschouwd. En als de menselijke geest in staat is die 
dingen tot stand te brengen waaraan de magie haar faam, haar roep en 
vaak ook de vrees van velen ervoor ontleent, dan is er maar één conclu-
sie mogelijks 

Universele magie begint bij het ego. Waar het ego zichzelf verandert, 
veranderen de wetten. Waar de wetten veranderen daar ontstaan de verschijn-
selen die men dan wonderen noemt of die magisch heten en die men dan pro-
beert te binden aan uiterlijkheden, maar die nooit alleen door uiterlijk-
heden tot stand kunnen worden gebracht. 

I L L U S I E . 

Wat is een illusie? Een schijnbeeld, een fata morgana dat men over 
de werkelijkheid projecteert omdat de werkelijkheid niet te aanvaarden is. 

Illusie, een beeld van het mogelijke dat we nooit durven waarmaken. 
Illusie, de constatering waarbij we alle feiten buiten beschouwing 

laten die niet bij ons passen. 
Illusie, de verwerping van de werkelijkheid zonder de werkelijkheid 

te kunnen verlaten. Maar als we kijken wat in de illusie wel degelijk een 
grote rol speelt, dan blijkt het altijd weer ons werkelijk wezen te zyn„ 

Indien wij de kern van hetgeen de illusie voortbrengt weten te vin-
den, dan vinden wij een werkelijkheid. En dan blijkt heel vaak dat onze 
illusie niet een feitelijke illusie is, maar dat ze eerder een mom is 
waarachter zich een bereikbare werkelijkheid verbergt. 

Heel veel mensen zeggens ik wil bemind worden, maar eigenlijk ne-« 
nen zes ik yil erkend worden. Maar de erkenning is iets wat uit je 
eigen wezen in kosmische zin voortvloeit. Dat kun je nooit door de 
liefde van je medemensen op te wekken, door reclame te maken of jezelf 
op posters ten toon te stellen. Dat kun je alleen door dat wat je bent. 

Als je dit beseft, dan wordt de betekenis van hetgeen je doet mis-
schien anders. Maar dan blijkt dat hetgeen je wilt bereiken een deel is 
van je eigen persoonlijkheid. En dat je daarom dit deel van je persoon-
lijkheid ook in de werkelijkheid leunt manifesteren, zelfs wanneer dat op 
een andere manier gaat dan menselijk verondersteld zou worden. 

V/ij zijn aan het einde van deze cursus gekomen.* V/ij hebben u toch wel 
een paar sleutels in handen kunnen geven waardoor u misschien wat ge-
makkelijker de werkelijkheid kunt benaderen en uzelf met uw innerlijke mo-
gelijkheden en krachten een beetje meer leunt waarmaken. 

Vrienden, veel geluk met de sleutels. 
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TJ3 JLT JLJL.TiÜOj» 

Als. je wilt weten wat goud is, het gehalte ervan wilt zien, dan 
gebruik je de toetssteen. Je zet de streepjes naast eikaars het goud 
dat je beoordeelt en het goud dat je kent. Door de vergelijking leer 
je de waarde van hetgeen je moet toetsen. 

Zo is de toetssteen in ons wezen eigenlijk de innerlijke vrede. 
Op het ogenblik, dat wij in onszelf een besef hebben van werkelijke 
vrede en het gebeuren en het beleefde samenvatten en zeggens wat is 
dit? dan stellen we dit naast die vrede en kijken wij hoeveel van die 
vrede, van de kracht van die vrede daarin is te uiten. Op het ogen-
blik dat we dat weten, weten we ook of we goed levens of datgene wat 
we doen betekenis heeft 5 of ons besef de waarheid benadert of juist 
een deel van de waarheid ontwijkt. 

Elke mens heeft een innerlijke toetssteen. Niet het geweten, dat 
over het algemeen is samengesteld uit veel dressuur en heel veel pro-
paganda, conditionering en een paar kleine stukjes eigen besef die 
vaak worden weggedrukt door de mening van de ouderen. Neen, die toets-
steen is de vrede die we in onszelf kennen. Dat ogenblik, dat we kunnen 
vergeten dat we in een wereld leven/strijd en onvolkomenheid. Een ieder 
draagt het in zich, maar niet iedereen zal het zich realiseren, /van 
Je moet eerst die toetssteen zoeken. 

Zoek naar die vrede in jezelf. Probeer een ogenblik te vergeten 
v/at de wereld en de strijdigheden van de wereld voor je betekenen. 
Probeer diep in jezelf tot rust te komen. En als je die vrede kent9 
dan is dat gelijktijdig een beseffen, een ontrukt zijn en een emotie. 

De emotie kunt u vasthouden. Het beseffen blijft een vaagheid die 
door de emotie kan worden teruggeroepen. Dat is de werkelijke toets-
steen. 

Op het ogenblik, dat u in vrede bent met God, met uw wereld en 
met uzelf heeft u die perfectie. Met die perfectie vergelijkt u dan 
alles v/at u doet, wilt doen, heeft gedaan met datgene wat er in de we-
reld gebeurt. En op grond daarvan kunt u dan zeggens 

Dit is de waarde van het gebeuren. Dit is de waarde van het leven. 
Dit is de waarde van hetgeen ik al dan niet volbreng. Op basis van deze 
toetssteen zult u in staat zijn het geheel van uw bestaan steeds meer 
aan te passen aan uw eigen geestelijke harmonie met de totaliteit, die 
- hoe beperkt dan ook - altijd in uw wezen blijft bestaan en in elke le-
venssfeer - van de meest lichtende tot de meest duistere - blijft door-
klinken als een intrinsiek bestanddeel van de eigen persoonlijkheid. 

Toets uzelf aan de werkelijkheid die u in u draagt en u zult op 
grond daarvan beseffen wat de waarde is van al wat ge zijt, wat ge doet, 
van de vrede die ge Jcent en de noodzaak eventueel om uzelf en soms ook 
iets aan uw wereld te veranderen. 

Ik hoop, dat ik u nu geïnspireerd heb tot een beetje zelfonderzoek 
en misschien tot het vinden van de werkelijke betekenis van de dingen 
voor uzelf. 
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