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Dit boek is ontstaan door een bundeling 
van reeds eerder afzonderlijk gepubliceerde 
verhandelingen, die in haar eerste vorm al in 
1921 was verschenen. Het beleeft nu een nieu-
we druk, waardoor het mogelijk werd enkele 
wijzigingen, die de betekenis nauwkeuriger 
formuleren, definitief door te voeren.
In de tussentijd heb ik met het boek ‘Hortus 
Conclusus’ mijn geestelijk leerwerk afgeslo-
ten en daarmee ook aan het leerwerk als ge-
heel de symbolische naam gegeven die de titel 
van het laatste deel ervan is geworden. Wat 
ik in de tweeëndertig organisch met elkaar 
verbonden leerstukken van dit geheel als een 
gave nalaat – en dus ook in het onderhavige 
boek – zou men echter ernstig tekort doen 
wanneer men het uitsluitend als ‘letterkundi-
ge productie’ beschouwt. Ook al zou het ge-
hele leerwerk niet bestaan en zou ik er niet 
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met woorden vorm aan hebben gegeven, dan 
is toch de inhoud ervan identiek met mijzelf 
– met mijn blijvende Zijn waaruit ik leef – en 
niet louter een ‘voortbrengsel’, geen werk van 
aardse vormdrang! Tot op de huidige dag zijn 
er onder alle volkeren van de aarde nog geen 
tien mensen in dit aardse bestaan geweest die 
in staat waren aan hun eigen eeuwig Zijn in 
taal uitdrukking te geven, op een manier die 
volledig in overeenstemming is met alles wat 
er aan aards gevoelsondervinden voorhanden 
is. Wie het kon, mocht evenwel steeds met 
alle recht zeggen: “Hemel en aarde zullen ver-
dwijnen, maar mijn WOORDEN verdwijnen 
nooit!” – Ook hetgeen in de voor- en nawoor-
den van mijn leerteksten te vinden is, behoort 
voor het grootste deel tot deze ‘woorden’ en 
mag niet van datgene wat het omvat worden 
afgezonderd!

Zoals men edelstenen, die lang geleden 
hun definitieve vorm leken te hebben gekre-
gen, soms opnieuw laat slijpen om hun licht-
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reflectie te verhogen, zo is de inhoud van deze 
nieuwe uitgave opnieuw ‘geslepen’ en nie-
mand die de vroegere vorm heeft gekend zal er 
nu aan kunnen twijfelen dat de nieuwe facet-
tering het bestaande kristalmateriaal de flon-
kering heeft gegeven die het eigen is, waar-
door de aard ervan beter tot zijn recht komt. 
Alleen in deze nieuwe vorm kan ik het boek 
binnen mijn nu afgesloten leerwerk erkennen. 
Dat geldt met name ook voor die hoofdstuk-
ken die ter wille van de verduidelijking met 
betrekking tot het geheel van nieuwe titels 
moesten worden voorzien.
Veel van mijn woorden waren tegen wil en 
dank voor andermans karretje gespannen, zo-
dat het mijn plicht werd ze voortaan tegen 
elke vorm van miskenning en verkeerd ge-
bruik te beschermen, hoewel deze bescher-
ming – dat mag de hemel weten – onnodig zou 
moeten zijn, aangezien ik er nooit enige twij-
fel over heb laten bestaan dat ik geen enkele 
menselijke institutie dien en vanuit geestelijk 
oogpunt van geen enkele menselijke ideologie 
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afhankelijk ben. In elk van de tweeëndertig af-
zonderlijke delen van mijn geestelijk leerwerk 
ging het er vanuit de eeuwigheid bezien om 
voor mijzelf een taallichaam te vormen door 
middel waarvan ik me voor anderen verstaan-
baar zou kunnen maken. Al zal mijn leven in 
de geest in de loop van de komende eeuwen 
voor tallozen hun geestelijk eigendom wor-
den, dan zal het toch aan ieder afzonderlijk 
steeds onverdeeld toebehoren: – substantieel 
versmolten met zijn eigen eeuwige geestelijke 
substantie.



TEN GELEIDE
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Er zijn tijden in de geschiedenis van de 
mensheid waarin de mens der aarde zich vol-
komen verlaten voelt van zijn geestelijke oer-
vaderland, ja zelfs niet meer in staat is aan dit 
oervaderland als iets waarvan hij het bestaan 
vermoedt ook maar te geloven.
Anderzijds echter zijn er ook tijden waarin 
veel zoekers onder alle mensen zich weer tot 
het geestelijke wenden, omdat ze een vaag ge-
voel hebben dat ook de mens op deze aarde het 
erfgoed van de geest voor zichzelf zou kunnen 
verwerven, maar zich niet meer bewust is van 
de weg die naar de wezenlijke geest leidt. Op 
die manier zoekt en tast men in het duister, 
– weliswaar met de bedoeling deze weg te vin-
den, maar ook in blind vertrouwen elke dwaal-
weg volgend wanneer die maar ongewoon en 
geheimzinnig lijkt.
De bedoeling van dit boek is ‘meer licht’ in 



14

het verwarrende duister te brengen, want 
tallozen dwalen in zulke tijden in het wilde 
weg in de labyrinten van de speculatie rond 
of lopen achter vermeende geestelijke ‘leiders’ 
aan, die hun volgelingen alleen maar tot zich-
zelf en hun eigen dwaasheid verleiden.

Wij bevinden ons midden in zo’n tijd waar-
in men naar de geest op zoek is, al viert tege-
lijkertijd de bruuske dier-mens nog alom zijn 
goedkope triomfen.
Het zou onverantwoord zijn te zeggen dat alle 
zoekers die tegenwoordig ondanks alle tegen-
stroom naar het licht van de geest streven, 
alleen door ‘sensatiezucht’, gratuite nieuws-
gierigheid en een hoogmoedige drang naar ver-
meerdering van kennis worden gedreven.
Het zou dwaas zijn neer te kijken op de zoe-
kers die in de vormen van oude godsdiensten 
de rode draad hopen te vinden die hen uit de 
duistere gangen van het doolhof der filosofi-
sche speculatie tot waar inzicht zou kunnen 
leiden.
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Er zijn heel veel mogelijkheden om aan de 
duisternis te ontkomen en wie eraan kán ont-
komen moet niet vragen of er ‘nog andere’ 
wegen zijn om bij de vrije uitgang te geraken, 
wanneer de weg die hij gaat de enige is die 
hem werkelijk tot het licht kan voeren.
Onder de zoekers in de huidige tijd zijn er ech-
ter maar al te velen die het zoeken moe zijn, 
omdat elke weg die door hen werd ingeslagen 
de verkeerde bleek te zijn en iedereen die zich 
als een geestelijk ‘leider’ voordeed, aan wie ze 
blindelings hun vertrouwen schonken, zich 
ten slotte ontpopte als iemand die even onwe-
tend en onkundig van de weg is als de door 
hem aangevoerde schare.
Voor déze zo talrijke groep zoekers schrijf ik 
in de eerste plaats, als iemand die alleen over 
dingen spreekt die hem zo vertrouwd zijn als 
ze slechts zelden voor een aards mens ver-
trouwd kúnnen worden. De andere soort zoe-
kers echter, die gelooft reeds te hebben gevon-
den, zal hier een toetssteen worden aangereikt 
die feilloos het echte van het onechte scheidt.
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De opstellen in dit boek zijn elk voor zich 
afzonderlijk ontstaan en kunnen onafhanke-
lijk van elkaar worden gelezen.
Ze werden telkens geschreven om veel vraag-
stellers tegelijk een antwoord te geven, aan-
gezien het me destijds al aan tijd en kracht 
ontbroken zou hebben om elke persoonlijke 
vraag ook apart te bespreken. De onderwerpen 
dienden zich aan door de vragen die werden 
gesteld. Daarom moest ook veel worden ver-
meld dat ik zonder de terechte verzoeken om 
nadere uitleg niet het bespreken waard zou 
hebben gevonden. Ook de niet te vermijden 
herhalingen zijn door de aard van de vragen 
gerechtvaardigd.
Maar alle hoofdstukken van dit boek zijn des-
ondanks – het kan ook niet anders – in geeste-
lijke zin ten nauwste met elkaar verbonden en 
vormen als geheel een grondslag waarop ieder 
individueel mens op zijn eigen manier met ze-
kerheid verder kan bouwen, daarbij steeds op 
stevige fundamenten steunend.
Er zullen daarom maar weinig lezers zijn die 
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niet zeer veel baat kunnen vinden bij het hier 
voorliggende boek: – aan wie het niet werke-
lijk ‘meer licht’ zou kunnen brengen. In elk 
geval zal degene die naar inzicht verlangt er-
van doordrongen moeten zijn dat hij werkelijk 
inzicht in de geheimen van het geestelijke, 
onvernietigbare leven niet door een nieuw re-
ligieus of filosofisch leerstelsel kan verkrijgen. 
Daarom zal de zoeker in mijn geschriften vrij-
wel geen, zoals dat heet, ‘leerstelling’ tegen-
komen die binnen het kader van een systeem 
met een andere is te verbinden. Veeleer laat 
ik hem het geestelijke waar hij naar streeft, 
vanuit de meest verschillende gezichtspunten 
in steeds weer nieuwe beelden zien, waarbij 
ik op zijn gevoel vertrouw en zijn eigen on-
derscheidingsvermogen te hulp roep, opdat 
hij zelf uit deze verscheidenheid de innerlijke 
zekerheid verkrijgt die elke ziel slechts aan 
zichzelf kan schenken. Het maakt me hele-
maal niets uit of ik bij degene die mijn woor-
den in zich opneemt wellicht bespeur dat hij 
er verstandelijk mee instemt. Het enige wat 
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ik wil, is hem helpen de innerlijke gemoedsge-
steldheid te vinden waarin alleen hem duide-
lijk kan worden wat het duister om hem heen 
voor zijn ziel verbergt!
Het zou totaal verkeerd zijn in mijn leerwerk 
‘leerstellingen’, d.w.z. in een bepaalde vorm 
gegoten en alleen in die vorm geldige bewe-
ringen te willen ontdekken. Men zal de leer 
die ik in deze tijd heb gebracht, alleen kunnen 
vinden wanneer men elk afzonderlijk leerstuk 
op de eigen ziel laat inwerken, door te probe-
ren daarin in de eerste plaats alleen mijn eeu-
wig geestelijk Zijn te voelen. Heeft men dit, 
mijn eeuwig, ware ‘Zijn’ ten slotte gevoeld, 
dan zal men daaruit ook alle ‘antwoorden’ in 
zichzelf ontvangen waar men naar verlangt en 
tevens de zekerheid van hun onomstotelijke 
waarheid als getuigenis van de eeuwige wer-
kelijkheid.
Het is ook een misvatting te geloven dat ie-
mand in een persoonlijk gesprek met mij 
misschien meer ophelderingen zou kunnen 
verkrijgen dan hij zou kunnen vinden in de 
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geschriften die ik vorm heb gegeven. Wie met 
mij spreekt, staat tegenover mijn lichamelijke 
vergankelijke verschijning, – niet tegenover 
wie ik ben, voor wie hem immers alle waar-
nemingsorganen ontbreken! Ik kan hem wel 
antwoorden met behulp van de tijdelijk mij 
ter beschikking staande hersenen, maar het is 
volstrekt onmogelijk in zijn aanwezigheid de 
taalvorm te scheppen door middel waarvan ik 
substantieel een plaats in hem kan innemen. – 
Daarvoor is een teruggetrokken bestaan nodig 
en een absolute afzondering van de trillingen 
van andere hersenen: – onvoorstelbaar inten-
sieve concentratie!
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