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Hoewel ik weet dat velen mij over niet al
te lange tijd als medemens zullen moeten
missen, omdat ze pas wanneer ik van hen ben
heengegaan zullen ontdekken dat ik te mid-
den van hen heb geleefd en er ook toen voor
hen was, ook al hebben ze me nooit in leven-
den lijve ontmoet, ben ik toch niet in staat,
zoals de meesters uit de sprookjes die een
ongebreidelde fantasie zich schiep, mijn aards
bestaan tot in lengte van dagen – zij het in
mijn geval uitsluitend voor anderen – in
stand te houden. Hoe lang zal het nog duren
tot ik niet meer de gast in dit tastbare
lichaam zal zijn dat me tot op heden nog
dient, ofschoon het al gedurende ruim een
decennium elke dag een hernieuwd wonder
vraagt om zich steeds weer gewillig aan me
ten dienste te stellen. Had ik dus louter
omdat ik een drang voelde mijn stem te laten
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horen of omdat ik alleen maar zo graag hulp-
vaardig wilde zijn, uit een behoefte om taal-
vormen te scheppen of door een onbedwing-
bare neiging te onderrichten, getuigd van het
beslist uitzonderlijke en boventijdelijke dat
ik, gehoorzamend aan een plicht, in mijn
door de geest gegeven leerwerk heb neerge-
legd, dan was de aardse prijs die op dit punt
van me werd verlangd werkelijk te hoog
geweest voor dit vergankelijke lichaam.
Alleen vanuit het onvergankelijke is het te
begrijpen dat deze hoge prijs gevraagd moest
worden en daarom dan ook door mij in mijn
aards bestaan werd voldaan! Ook na mijn
dagen op aarde zal ik aan deze verplichting
zoals ik ermee heb ingestemd, aan de andere
zijde van het leven moeten voldoen en geen
moment zal ik dit als een last voelen!
Dat mijn geestelijk leerwerk al in zeer nabije
generaties erkend zal worden als een onver-
nietigbare, voor de gehele toekomst van de
aarde absoluut noodzakelijke, men zou in de
taal van deze tijd kunnen zeggen: ‘stalen’
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pantsering van ieder willekeurig geloof in
God – hoe volslagen ‘ketters’ ook mijn
geschriften thans nog bij confessioneel zelfin-
genomen, tot onwetendheid afgestompte zelf-
voldane en bekrompen traditioneel gebonden
lieden mogen overkomen –, daarvan ben ik
me, zonder ook maar een spoor van verlangen
naar een dergelijk vooruitzicht van een toe-
komstig aards gebeuren, met ontwijfelbare
zekerheid en met bewogenheid in het hart
bewust. Stellig kan ik ook getuigenis geven
van wortels van het geloof in God die dieper
in het leven van de eeuwige geest reiken en
onvoorstelbaar veel ouder zijn dan alle oude
‘heilige’ geschriften van de aardse mensheid
bij elkaar, ja ouder dan deze aarde zelf!
Maar ook zonder het niet te stuiten, door de
geest geleide en geborgde komende inzicht
van tallozen uit vele rassen en volkeren op
aarde – zeker niet uitsluitend binnen Europa
en het vereuropeeste kerkelijk ‘christendom’
– in aanmerking te nemen, zou het vergeefse
moeite zijn te willen tornen aan de getuige-
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nissen van de eeuwige werkelijkheid, die
mijn openbarend leerwerk bevat. Overal waar
mensen leven die het Duits als hun moeder-
taal spreken of zich deze taal eigen hebben
gemaakt, is het ook al sinds geruime tijd,
geheel in lijn met de noodzakelijkheid ervan,
een onlosmakelijk deel van het leven gaan
uitmaken en ook in andere taalgebieden is
het door middel van vertalingen niet geheel
onbekend meer, al kan geen enkele vertaling,
hoe voortreffelijk ook, de bekendheid met het
leerwerk in de oorspronkelijke taal ooit ver-
vangen. Eens zal men Duits leren, zoals men
vroeger Latijn en Grieks leerde omdat men de
antieke schrijvers in hun eigen taal wilde
begrijpen. Dit is geen ‘profetie’, maar het
onveranderlijke waarnemingsbeeld van door
de geest beschermd inzicht, dat echter alleen
op mijn werk en uitsluitend op de taal waar-
in het is geschreven – omwille van haarzelf –
betrekking heeft!
Mensen die erin slagen volgens de raadgevin-
gen van mijn geestelijk leerwerk te leven of
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op zijn minst ernaar streven zo te leven, zijn
er ook reeds in vrijwel alle delen van de
wereld en in alle klassen, geloofskringen,
levensbeschouwelijke en maatschappelijke
groeperingen van deze tijd.
Maar mensen die de boeken en teksten van
mijn leerwerk, waarin de structuur van de
eeuwige geest wordt geopenbaard, werkelijk
in alle opzichten feilloos konden ‘wegen’ en
het gewicht ervan konden bepalen – eventu-
eel afgezien van de weinige vrienden die me
als mens na staan en zich nuchter aan het
wezenlijke der dingen wijden – heb ik tot dus-
ver beslist nog niet ontmoet! – Het zou ook
onredelijk zijn te verlangen dat ik de daartoe
noodzakelijke, onomstotelijk zekere feitelij-
ke kennis van de geestelijke wereld, die elk
afzonderlijk gebied dat hier in aanmerking
zou komen tot in bijzonderheden beheerst,
zou verwachten bij mensen aan wie mijn
leerwerk nou juist door middel van zijn raad-
gevingen een onverstoorbare beslistheid van
oordeel en onwankelbare zekerheid kan
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brengen, indien de wens van de ziel om te
ontwaken reeds gevoeld wordt en degene die
wakker wil worden de daarvoor noodzakelij-
ke innerlijke rijpheid bezit.
Mijn geestelijk leerwerk zal overal erkend
worden als een onontbeerlijke, uit het eeuwi-
ge stammende bevestiging van het leven en
het levensgeluk bevorderen waar men zijn
openbaringen verwelkomt, omdat er al inner-
lijk naar werd verlangd en uitgezien.
Wie echter vastgekluisterd zit aan de elk hel-
der inzicht verstikkende mening dat hij alles
wat hij nodig heeft reeds bezit of dat hij per
slot van rekening helemaal geen behoefte
meer heeft aan hetgeen ik vanuit de eeuwige
geest aan de huidige wereld ter opneming ver-
mocht aan te reiken, zal onvermijdelijk op
een dag ontdekken dat hij een dwaasheid
heeft begaan, die hij zichzelf daarna nog maar
nauwelijks zal kunnen vergeven en slechts
met de grootste weerzin tegenover anderen
zal willen erkennen.
Helaas zal hij haar dan wel moeten erkennen,

14

Codicil v3.qxd  21-2-2018  12:41  Pagina 14



omdat er ook mensen zijn die niet tot deze
dwaasheid vervallen!
Weliswaar ben ik de verkondiger van datgene
waarin ik leef en daarom zeer goed op de
hoogte van menige niet zonder gevolgen blij-
vende noodwendigheid waarvan verder nie-
mand iets kan weten, maar het ligt werkelijk
niet in mijn vermogen te verhinderen dat
wetten, die door de eeuwigheid worden
bepaald, hun onverbiddelijke uitwerking heb-
ben. Onder bepaalde omstandigheden ben ik
in staat de uitkomsten van gebeurtenissen,
die niet al van eeuwigheid her hun onont-
koombaarheid in zich dragen maar enkel door
tijdelijk ontstane impulsen de aanzet tot hun
afloop krijgen, vanuit de eeuwige geest,
ondersteunend, bijsturend en zegenend gun-
stig te beïnvloeden, welke ‘invloed’ echter
uitsluitend vanuit de geest der eeuwigheid
zijn directieven krijgt. Hieraan alleen hebben
de geestelijke krachten die van me uitgaan te
gehoorzamen.
Al zou men mij – om in de stijl van vroeger
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tijden te spreken – “alle koninkrijken der
aarde” aanbieden, dan zou ik toch niet bij
machte zijn een wens te vervullen die in-
druist tegen mijn geestelijke, onafwendbare
voorschriften, die totaal onberoerd blijven
door alle wensen, sympathieën of anti-
pathieën van mij als aards-lichamelijk
wezen!

Dit zijn wat mij betreft stuk voor stuk
‘merkwaardige’, maar geenszins gemakkelijk
te begrijpen dingen, – maar ik ben niet in
staat ze te veranderen of ze wellicht gemak-
kelijker begrijpbaar te maken. Het gaat hier
om iets wat onveranderlijk is! Ontegenzeg-
gelijk hebben zieners, filosofen en dichters
zich naar beste vermogen ingespannen om
achter de geheimen van de werkelijkheid te
komen, maar voor de ziende ziel liggen deze
geheimen, stralend uit zichzelf, in het geeste-
lijke open en bloot voor aller ogen, alleen. . .
zijn de geestelijke ogen van de aardse mens
helaas onvermijdelijk ‘blindgeboren’!
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Om ze ziende te maken, moest mijn geeste-
lijk leerwerk ontstaan, dat ik weliswaar,
getrouw aan mijn plicht, vorm heb gegeven
als iemand die weet waarover hij het heeft,
maar dat ik in geen enkel opzicht op rekening
van het vergankelijke in mij schrijf of voor
mij als een factor voor de waardering van
mijn aardse persoonlijkheid in aanmerking
neem, hoewel deze nu ook in het bewustzijn
onlosmakelijk met het eeuwige in mij ver-
bonden is. Maar het eeuwige laat zich niet in
aardse, traditioneel gangbare munt omwisse-
len!
Ik ‘noem’ mijzelf ook niet willekeurig – als
een pseudoniem – Bô Yin Râ, maar ben van-
uit het eeuwige Zijn, substantieel in het eeu-
wige, wat deze zeven letters of drie lettergre-
pen in formulevorm geestelijk tot uitdruk-
king brengen! Het lijkt me echter bepaald
niet zeker of men zich datgene wat hier
bedoeld wordt werkelijk en als werkelijkheid
kan voorstellen. Een hulp bij de voorstelling
biedt eventueel de muziek, waarin er een
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onderscheid is tussen wat in notenschrift is
opgeschreven en het geluid van het trillende,
tot klinken gebrachte akkoord, ook al moet
men deze vergelijking zeer voorzichtig hante-
ren. Ook het gebrekkigst ontwikkelde taalge-
voel zouden deze drie lettergrepen al meer
moeten zeggen dan alle ‘verklaringen’ ooit
zouden kunnen, want hier zijn klanken: –
dragers van leven!

Wie dit allemaal ‘te fantastisch’ in de oren
klinkt, verzoek ik dringend de geschriften
van mijn leerwerk te willen mijden! Hij zou
er stellig – en misschien geheel te goeder
trouw – betekenissen aan toeschrijven die er
in de verste verte niet in te vinden zijn.
Schrikbarende dingen heb ik in dit opzicht
meegemaakt en kan ik nog steeds beleven
door de verklaarzucht van mensen met een
grote belezenheid, maar ik kan hier geen oor-
deel vellen, daar de niets vermoedende mens,
die zichzelf misschien juist voor bijzonder
ontwikkeld hield, slechts door werkelijke
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onbekendheid met de vereiste noodzakelijke
geestelijke inzichten tot een groteske uitleg-
ging van mijn woorden werd verleid.
Wel moet ik het echter zeer scherp veroorde-
len wanneer mijn waarschuwingen simpel-
weg niet ter harte werden genomen, ook al
was men uitstekend in staat ze te begrijpen.
Wie zich niet om deze zo noodzakelijke waar-
schuwingen bekommert, verdient niet anders
dan bij de neus te worden genomen door iede-
re gewiekst ‘vrome’ slimmerik die erop uit is
het gebrek aan psychologisch onderschei-
dingsvermogen van zijn medemensen ten
bate van zichzelf te misbruiken, of door spiri-
tistische ‘lemuren’ van hetzelfde allooi! Ook
wat zovele bewuste of onvrijwillige ‘spiritis-
ten’ hun ‘geleidegeest’ of ‘gids’ noemen, is
een gedrocht van de kwaadaardige lust tot
bedriegen, afkomstig uit de onzichtbare stof-
felijke wereld – voor zover het niet gaat om
spookbeelden van de fantasie die door zelfbe-
drog zijn ingegeven.
Wie echter, zelfs na alles wat hij in mijn
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geschriften kan lezen, toch van mening blijft
dat hij misschien al tijdens mijn leven of
althans spoedig erna ook maar de laagste wer-
kelijke ‘ingewijde’ in de ook thans nog
bestaande ‘mysteriën’ zou kunnen ontmoe-
ten, buiten degene die in mij, een ‘Stralende
van het Oerlicht’, zichzelf moest bekennen,
of buiten de in de meest strikte teruggetrok-
kenheid levende, verborgen kring van
Aziatische religies, hem moet men zeer zeker
niet beklagen of storen. Moge hij door het
verteren van het duistere tot klaarheid
komen! De meeste mensen die de juistheid
van hun oordeel nooit in twijfel trekken, heb-
ben er geen benul van welke grof-minder-
waardige en welhaast ‘satanische’ krachten
van de wil werkzaam zijn, om juist met name
degenen die zo zeker van zichzelf zijn en
daarom – veel meer dan zij er zelf erg in heb-
ben – geen argwaan koesteren, door bevredi-
ging van hun naïeve verlangen naar zelfbeves-
tiging vanuit de onzichtbare wereld meedo-
genloos om de tuin te leiden of, openlijk
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zichtbaar, om geldelijk gewin en vanwege tal
van andere motieven afhankelijk van zich te
maken.

Wie mijn geestelijk – in een andere bete-
kenis opgevat: ‘geestrijke’ – leerwerk wil
leren ‘verstaan’, zal het van binnenuit moe-
ten benaderen en in geen geval mogen denken
dat hij van buitenaf zich een oordeel erover
zou kunnen vormen.
Toch is zijn hersenverstand zeer wel in staat
hem opheldering te geven zodra een van de
duizenden onverantwoordelijke zielenvan-
gers uit de zichtbare of ook onzichtbare
wereld hem op zijn levensweg tegemoet
treedt en bij hem probeert uit menselijk
innerlijk zoeken ‘munt te slaan’, al gaat het
misschien in sommige gevallen niet eens om
klinkende munt, maar om de bevrediging van
de ‘geldingsdrang’ van een mens die er anders
niet in slaagt om van zijn ‘minderwaardig-
heidsgevoelens’ af te komen, of om de pure
jachtlust van een onzichtbare zielenvanger,
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zoals mijn leerwerk ze wel afdoend typeert.
Verreweg de meeste slachtoffers van al deze
onheilsbrengers hadden zichzelf hiervoor
kunnen behoeden, als ze niet eerder de dupe
waren geworden van hun eigen warm gekoes-
terd bijgeloof, waardoor ze elk onderschei-
dingsvermogen reeds hadden verloren.

In de tweeëndertig op zichzelf staande boe-
ken van mijn geestelijk leerwerk vindt men
lering, mededeling en advies in een dyna-
misch geheel bijeengebracht. Vanaf de eerste
woorden die ik in druk liet verschijnen, heb
ik openlijk verklaard dat het geenszins mijn
opzet is om willekeurige, misschien door
nadenken of geestelijke verlichting verkregen
‘overtuigingen’ te presenteren die, als louter
privémening, voor mij zeker geen aanleiding
zouden zijn geweest ze mee te delen. Ik heb
nimmer verheeld dat de leer, die door middel
van mij in mijn moedertaal vorm heeft gekre-
gen, vele duizenden jaren oud erfgoed is van
slechts een gering aantal, bewust met het
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eeuwige Zijn verenigde mensen van deze
aarde, die telkens voor de tijd die ze hier door-
brengen, aan het zicht van anderen onttrok-
ken, als Stralende van het eeuwige Oerlicht
in verborgenheid de hun toebedeelde aardse
dagen slijten. Keer op keer heb ik verklaard
dat alle informatie die ik over de structuur
van het eeuwige geestelijk leven kan geven,
voortkomt uit mijn eigen, mij hier op aarde
bewust geworden oer-eeuwig leven in het
licht van de zichzelf belevende eeuwige geest
en dat de oorsprong van de door mij gegeven
aanbevelingen of voorschriften niet primair
bij mij – de aardse verkondiger – ligt, maar
gelegen is in zeer bepaalde voorwaarden die
onveranderlijk uit de structuur van het gees-
telijk-substantieel leven voortvloeien, dat
slechts in zich kan opnemen wat eruit is
voortgekomen en uitsluitend dan, wanneer
hetgeen zich lang geleden van zijn levens-
grond afwendde zich met al zijn krachten
inzet om er weer naar terug te keren.
Bij degenen voor wie mijn geestelijk leerwerk
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bestemd is, volgt er na de aanvankelijke
‘onwennigheid’ in dezelfde mate een toestand
van de innigste vertrouwdheid, waarin het
gevoelsondervindingsvermogen zich voor
mijn geestelijk leven in mijn geschriften
opent. Niet mededeling en voorschrift zijn de
hoogste waarden van dit leerwerk! Bovenal
gaat het om zijn overdraagbare inhoud aan
werkelijk, eeuwig geestelijk leven dat ik aan
mijn woorden heb meegegeven, waardoor hij
mensen die voor dit gevoelsondervinden ont-
vankelijk zijn kan bereiken. Niet door denk-
arbeid, maar door invoelen en opname in
eigen leven!
Datgene waarover ik als een oeroud ‘erfgoed’
spreek, is een aardse traditie van de openba-
ringsvorm, maar wortelt uiteindelijk in het
vermogen substantieel-geestelijk leven te
beleven. Het gaat hier om het leven van de
eeuwige, leven schenkende geest dat van
zichzelf in het aardse bewust is geworden en
zichzelf in eeuwigheid onafgebroken beleeft,
waarvan niemand kan getuigen die niet al
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onmetelijke tijden vóór zijn incarnatie op
aarde in zichzelf van zichzelf bewust was! Al
het weten van de meest bewonderenswaardi-
ge aardse hersenen was en is slechts een spel
met speelgoedmuntjes vergeleken bij het vol-
waardig zuiverste goud dat concreet wordt
aangereikt door het inzicht dat het werkelijk
beleven van het eeuwig leven ontsluit voor de
weinigen uit alle tijden die hieruit getuigenis
kunnen geven!
Ik kan er niets aan veranderen dat ik in de
huidige tijd en voor nog vele komende eeu-
wen de enige van de hier bedoelde mensen op
deze aarde ben, aan wie openbaring van zijn
geestelijke kennis uit eigen eeuwig geestelijk
beleven niet alleen vanuit de eeuwige geest
gezien ‘veroorloofd’ is, maar tot heiligste
opdracht van het aardse leven is voorbe-
stemd. Bedriegers zal men natuurlijk zeker
altijd, ook in de toekomst, tegenkomen, want
ze ontbreken in geen enkel tijdperk op aarde
en vinden steeds weer hun vazallen.
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Om aan geen enkele dwaling op welke
manier ook enigerlei ruimte te laten, moet ik
hier nog voor alle duidelijkheid zeggen dat
alle ‘schilderijen die geestelijke werelden uit-
beelden’ in mijn tot het geestelijk leerwerk
behorende boek ‘Werelden’, alsmede de schil-
derijen die deels in kleurendruk zijn gerepro-
duceerd, deels ook in zwartwit zijn weergege-
ven in de bij de uitgeverij van de kunstinstel-
ling Franz Hanfstaengl verschenen monogra-
fie ‘Der Maler Bô Yin Râ’* – die in de artistie-
ke worsteling met het probleem waarvoor ik
me gesteld zag, zijn voortgekomen uit het
wakkere beleven van de structuur van de bin-
nenste, diep op alle krachten van de ziel
ingrijpende vormwerelden in de eeuwige
geest van God – zonder uitzondering onlos-
makelijk met mijn geestelijk leerwerk ver-
bonden zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor de
originelen die niet zijn gereproduceerd, voor

26
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zover de particuliere eigenaren naar de gees-
telijke krachten, die in deze schilderijen aan-
wezig zijn, verlangen.
Voor veranderingen in de voorstelling, die
voor het opnemen van het concrete geestelijk
leven in mijn leerteksten absoluut noodzake-
lijk zijn, kunnen deze uitbeeldingen van gees-
telijke werelden met behulp van de middelen
kleur en lijn, juist in het geval dat de woorden
van de taal hun grenzen bereiken, zelfs van
zeer grote betekenis zijn voor degenen die er
open voor staan, ook al is het niet nodig elk
schilderij te kennen. Dit is me door mensen
van zeer uiteenlopend opleidingsniveau – die,
geïnspireerd door mijn woorden, vanuit de
geest leerden ‘leven’ – duidelijk bevestigd.
De ‘wortels’ van ons geestelijk en – aards –
leven zien er nu eenmaal geheel anders uit
dan wat in navolging van alle gangbare religi-
euze en filosofische leringen algemeen wordt
aangenomen! – Hier is de omvorming van de
bestaande, in de voorstelling levende ideeën
een absoluut vereiste wanneer de aardse
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mens zich een waarheidsgetrouw beeld, al
was het een beeld dat slechts halverwege de
werkelijkheid nadert, wil scheppen, waaraan
zijn inzicht – dat voorlopig in het beste geval
niet meer dan een ‘voorvoelen’ is – een duide-
lijk en zeker houvast kan ontlenen. Hier
moet de gehechtheid aan het ‘traditionele’
beslist overwonnen worden, indien men de
werkelijke waarden wil opdiepen die in het
overgeleverde verborgen liggen!

Ik moet echter in alle ernst eraan herinne-
ren dat ik nooit ‘zieltjes’ heb willen winnen
of zelfs maar heb geprobeerd ‘volgelingen’ te
werven! Wanneer iemand die in de boeken
van mijn geestelijk leerwerk leest mijn woor-
den gelooft, dan zal dit voor hemzelf stellig
betekenisvol zijn, maar hij moet zijn geloof
niet aanzien voor een ‘geschenk’ dat hij mij
meent te kunnen aanbieden! Mijn authentie-
ke, op de werkelijkheid gebaseerde leringen
over de structuur van de eeuwige geest kun-
nen noch door het vurigste geloof worden
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opgehemeld, noch kan er door ongeloof,
bezwaren en kritiek of door ze te bestrijden
iets aan afgedaan worden! Geen ogenblik heb
ik gepoogd iemands ‘instemming’ te verwer-
ven, omdat er niets in mijn leringen is wat
hieraan behoefte zou kunnen hebben, en nog
onmetelijk veel verder van me stond en staat
elk verlangen naar enigerlei eigen aardse
‘macht’ – al was het maar de door de tijd
bepaalde en geheel in het vergankelijke wor-
telende macht – om mensen van de waarheid
van mijn eigen woorden te overtuigen! Ik wil
niet dat men mij ‘gelooft’, maar ik leer hoe
men voor zichzelf geestelijke zekerheid kan
scheppen. – Dat is alles wat ik te geven heb!
Degenen die zich voorstellen in een persoon-
lijke ontmoeting met mij nog meer te ontvan-
gen dan hetgeen ze in mijn geestelijk leer-
werk van me hebben gekregen, moet ik
helaas meedelen dat deze verwachting berust
op een verkeerd begrip van mijn werk op
aarde en dat ik in een gesprek volstrekt niet
in staat zou zijn ook maar bij benadering te
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geven wat ik in mijn boeken uit de geest van
God heb gegeven – in hem alleen bewust en
door hem alleen bestemd! Men moet hier
beslist een zeer scherpe scheidslijn trekken
tussen alle mensen die zich van het gedrukte
woord bedienen om hun gedachten uiteen te
zetten of over hun gevoelens te reflecteren –
en mij, die vanuit het eeuwige spreekt en zijn
woorden tot dragers van zijn eigen eeuwig
leven liet worden. Men moet helder en nuch-
ter beseffen dat ik mijn oer-eeuwige erfenis
naar dit aards bestaan met me heb meege-
bracht en niet eerst door aards zoeken het
geestelijke in me heb verkregen. Wie de
woorden in mijn boeken tot zich laat spre-
ken, ontvangt al het geestelijke en al het per-
soonlijke dat in mij op deze aarde leeft! Mijn
lijflijke aanwezigheid zou dit nooit aan hem
hebben kunnen overbrengen. Bovendien ben
ik nauwelijks in de gelegenheid om zelfs de
mensen die me het allernaast staan af en toe
bij me te kunnen zien, laat staan mij onbe-
kende bezoekers te ontvangen. Evenmin is
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het mogelijk voor me per brief persoonlijke
raad te geven of op de persoon toegesneden
commentaren op mijn leerwerk te formule-
ren, hoe gaarne deze of gene dit ook zou zien
en hoe ‘belangrijk’ zij hun geval – van hun
standpunt bezien – ook mogen vinden.
Andere, veel dringender zaken eisen nu,
omdat de geest dit gebiedt, elke dag opnieuw,
tot mijn laatste ademtocht mijn aardse krach-
ten op, zolang ik nog in een lichaam op deze
aarde leef. Deze ‘andere zaken’ laten echter
niets anders toe!
Wat deze woorden in hun volle draagwijdte
betekenen, kan alleen ikzelf beoordelen, hoe-
wel het afsluitende deel van mijn geestelijk
leerwerk, ‘Hortus Conclusus’, waarachtig
alles daarover meedeelt wat mogelijkerwijs
in aardse taal meegedeeld kan worden. Waar
ik elke dag naartoe moet gaan om mijn werk
te verrichten dat me thans nog gedurende het
leven van het aardse lichaam als taak, in
overeenstemming met de wil van de geest, te
doen staat, daarheen kan ik niemand met me
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meenemen. Daarom kan ik dan ook aan nie-
mand laten zien wat mijn krachten, zowel op
geestelijk als op concreet aards niveau, verder
nodig heeft, want niemand kent iets wat tot
voorbeeld kan dienen dat ik hem zou kunnen
noemen, om daarbij met mijn woorden aan te
knopen.
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