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INFORMATIE N.A.V. WESEAC 
(KERNBIJEENK0MST) 

 
 
22 mei 1968 
 
Wij hebben u op de eerste plaats samengeroepen om u enkele richtlijnen en voorlichting te geven 
ten aanzien van de komende tijd. 
De Wessac-bijeenkomst heeft plaatsgevonden en, ofschoon wat ik u ga zeggen niet bestemd is 
voor algemene publiciteit, zodat het binnen de groep moet blijven voorlopig, zal ik toch trachten 
u enkele meer nauwkeurige details te geven van wat gebeurd is en wat wij op grond daarvan zien 
dat zal gaan gebeuren. 
In de eerste plaats, hebben wij dit jaar een uitstorting van Kracht gehad van een andere 
geaardheid dan normaal. Het vorige jaar was buitengewoon sterk, dit jaar was het intens, maar 
viel het Licht op het altaar zeer sterk uiteen in kleuren, en dat heeft een zekere betekenis. Dit 
uiteenvallen van het Licht geeft aan dat wij zeer sterke, maar vaak tegengesteld gerichte 
krachten en ontwikkelingen moeten verwachten. Er zullen zeer veel onregelmatigheden zijn. Wij 
moeten in de wereld rekening houden met oproer, onlusten, stakingen, explosies, stormschade 
op de meest onverwachte ogenblikken. 
De Grote Raad heeft dus ook de boodschap en de Kracht van het Licht opgenomen en deze is nu 
in discussie, waarbij de Grote Raad voorgaat, omdat dezen als bewusten het meest direct in 
verbinding met de Bron (zijnde), de interpretaties het best kunnen geven. 
Er zijn op dit moment veel schijnbaar chaotische krachten los, maar wat belangrijker is, er zijn 
veel en vaak strijdige geestelijke krachten op het ogenblik in de mensheid aan het losbreken. Dit 
zal in de komende tijd wel scherp tot uiting komen op allerhande terrein, maar zeker ook in uw 
eigen geestelijk leven. 
 
Het is heel erg belangrijk dat u rekening houdt met het volgende:  
In de eerste plaats, de regel van de komende tijd is het onverwachte, ook op geestelijk terrein. 
Om juist geestelijk te kunnen antwoorden op de eisen die worden gesteld, is noodzakelijk: 

1. Een zo groot mogelijke harmonie. 
2. Het beschikken over reserves in elk opzicht, zover dit mogelijk is. 
    Dit geldt niet alleen financiële reserves maar ook het bewaren van wat levenskracht, u 
    niet te veel uitputten.  

Het betekent niet alleen dat u met elkaar goed om moet gaan, het betekent ook dat u moet 
zoeken naar een vorm van samenwerking, een vorm van leven waarin u altijd nog iets meer kunt 
doen, waarbij u altijd nog iets sneller kunt zijn. 
Denk niet dat dit alleen maar een aardigheidje is. Er zullen ogenblikken kunnen zijn, waar, bij het 
beschikbaar zijn van deze reserve aan kracht, aan middelen, aan voedsel, enz., enz., het leven 
van mensen af kan hangen. Uw reserve aan geestelijke kracht kan beslissen over het lijden en 
sterven of opleven van medemensen. 
 
Wij geven u deze richtlijnen omdat wij menen dat u juist daardoor in staat zult zijn uw eigen 
levenstempo te bepalen, zonder u daarbij te laten voortjagen door de tendensen van deze tijd en 
dat u ook op ander terrein dus bereid zult zijn om voor u zelf te zoeken naar die mogelijkheden, 
waarin u altijd een zekere extra mogelijkheid bezit voor noodgevallen. 
Dan moeten wij er rekening mee houden dat het denken van de mensheid in de komende tijd 
vaak zeer verward zal zijn. Ook dat blijkt o.m. uit die fractionering van de lichtbundel, daarnaast 
uit boodschappen daarin ontvangen. Wij weten dat tegengestelde denkbeelden zo sterk de 
overhand krijgen dat een mens die zich door denkbeelden alleen laat leiden, zich voortdurend 
tegen anderen gaat stellen. Wil een groep als deze kunnen functioneren, dan moet zeker binnen 
de groep vermeden worden dat dergelijke tegenstellingen ontstaan en zo deze op het ogenblik 
bestaan, moet worden getracht om deze zoveel mogelijk af te handelen en teniet te doen. 
Tegenstellingen, verschillende denkwijzen en verwarringen maken het ook vaak noodzakelijk dat 
u dus een punt hebt waar u vertrouwen in hebt. Ik geloof dat u onderling daarover kunt beslissen 
en ik meen dat u over een leider beschikt die zeker in staat is om, in geestelijke en andere zaken, 
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de groep betreffende, als arbiter op te treden. Maar wanneer u dit accepteert, dan moet u wel één 
ding onthouden. U zult steeds weer geneigd zijn om daar tegen op te komen, u zult zich beklagen 
over de eigenzinnigheid, de stompzinnigheid van de arbiter, van de anderen. Probeer die dingen 
te overwinnen en maak het voor uzelf tot regel om in de zaken waarvoor u uiteindelijk ook uw 
beloften hebt afgelegd, dus eenvoudig een gezag te aanvaarden, niet omdat het juist is, maar 
omdat het de enige mogelijkheid is om te voorkomen dat u in een aantal in feite met elkaar 
bestrijdende, goedbedoelende mensen, uiteenvalt. 
Wij hebben verder moeten constateren dat er dus een zekere reeks van natuurverschijnselen 
weer te verwachten is en wij nemen aan dat in deze natuurverschijnselen o.a. het optreden van 
elementalen een rol gaat spelen, maar wij weten daarnaast dat die natuurverschijnselen heel 
vaak gericht zullen worden op die delen van de mensheid waar disharmonie is. Hier zal 
inderdaad, voor zover mij bekend, in worden gegrepen vanuit da Witte Broederschap en de Grote 
Raad. Ik kan u niet precies zeggen tot op welke hoogte deze ingrepen zullen gaan. Wel kan ik u 
zeggen dat het ingrijpen zal gebeuren. In dit verband moet u goed onthouden: Alle natuur- 
rampen die optreden in de komende tijd, hebben een uitgesproken doel. Het is niet aan u om dit 
doel te beoordelen of te bekritiseren. Wel is het aan u om zelf te zorgen voor een zo sterk 
mogelijk harmonische houding. U zult daardoor in staat zijn anderen hulp, steun en raad te geven  
wanneer dit nodig is. 
 
Dan blijkt dus ook de harmonische factor in de mensheid als geheel, dit jaar sterk te worden 
aangetast. Ik heb u al gezegd, het is een tijd van het onverwachte. Veel mensen zullen op het 
onverwachte reageren door anderen de schuld te geven, zich te ergeren, enz. Oefent u (zich) wat 
dat betreft a.u.b. in verdraagzaamheid en zoek alleen naar positieve punten, al het negatieve 
kunt u ter zijde leggen. 
Hoewel dit waarschijnlijk eerst in juli, augustus, definitief bekend zal worden gegeven voor de 
openbaarheid in het algemeen, wijs ik er u al nu op dat zal worden getracht om geestelijke 
inwijdingen te voltrekken. Dit betekent dat diegenen die in een dergelijke cyclus worden 
betrokken wijzigingen in eigen opvattingen en denken zullen constateren; ze zullen de bron 
daarvan veelal niet kennen. Wanneer u zelf in iets dergelijks betrokken wordt, moet u goed 
onthouden: Een dergelijke inwijding zoals op de wereld wordt uitgeoefend in deze periode, kan 
nimmer gezag betekenen, ze betekent slechts een dienstbaarheid plus een verandering van 
eigen denken en instelling waardoor geestelijke krachten beschikbaar komen en eventuele 
geestelijke gaven zich kunnen ontplooien. 
Het is misschien te veel van u gevraagd om dit allemaal zo maar aan te nemen, maar u zult in de 
komende tijd geconfronteerd worden met steeds meer onwaarschijnlijkheden. Al zijn de dingen 
nog zo onwaarschijnlijk of kunt u niet geloven dat het waar is, wanneer u maar een geringe 
aanleiding hebt om te veronderstellen "dit is juist", ga op deze erkenning af, want het 
ongebruikelijke zal een lange tijd de regel zijn. 
 
Dan moet u er ook rekening mee houden dat bv. in uw eigen omgeving, vermoedelijk in het 
najaar, misschien reeds eerder incidenteel, openbare voorzieningen zullen uitvallen. Dit geldt 
voor uw eigen land, voor andere landen ligt de periodiciteit iets anders, maar wij zullen in bijna 
alle zogenaamde beschaafde landen zien dat dus openbare voorzieningen, instanties, en 
dergelijke falen. Hier tegen kunt u zich alleen wapenen door de nodige voorzorgen te treffen. 
Deze voorzorgen bestaan erin het reeds nu overwegen op welke wijze u zult reageren wanneer op 
een bepaald ogenblik openbaar vervoer, gas, elektriciteit of water misschien, niet meer 
beschikbaar zal zijn. Deze kwesties zijn niet dringend, u hebt lange tijd om dit te overleggen voor 
uzelf, maar vergeet het niet! U moet proberen reeds nu uit te maken wat u zult doen wanneer u 
niet meer kunt rekenen op overheidsbescherming en hulp. Er zullen namelijk tijden zijn waarin 
het gevaar zeer groot is en dat men deze hulp en deze diensten niet als normaal zal kunnen 
verlenen. Het zal u duidelijk zijn dat u, in dergelijke gevallen, bij uw voorbereidingen niet alleen 
aan u zelf moet denken, maar dat u tevens moet trachten te denken voor degenen in uw 
omgeving. 
Ik wil er verder op wijzen dat een falen van het bankwezen in meerdere landen waarschijnlijk is. 
Dit betekent niet een faillissement, maar houdt wel in dat geldmiddelen, vooral voor diegenen die 
eigen bezit hebben, tijdelijk maar schaars ter beschikking staan. Zorg, als het even kan, voor een 
reserve die niet bij banken of openbare instellingen is gedeponeerd en houdt daarmede vooral 
rekening in de maanden vanaf augustus tot ongeveer februari. Het beste is misschien wanneer u 
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gezamenlijk op de één of andere wijze besluit hoe men een dergelijke reserve kan vormen, zodat 
u elkaar kunt helpen indien dit nodig is. 
Dan wil ik er op wijzen dat nieuwe ziektebeelden zich gaan aankondigen, naar wij menen in Azië, 
in delen van Oost- Europa, maar waarschijnlijk ook in de Engels sprekende gebieden, en wij 
denken vooral hier aan de omgeving van Ottawa, Canada. Dit betekent dat besmetting kan 
voorkomen. Bij besmettelijke ziekten zult u voorzorgen moeten treffen. Het is niet juist hulp te 
verlenen, rekenend op het feit dat de Geest u wel immuun zal maken in dergelijke gevallen. Er is 
namelijk een zeer grote kans dat deze ziekten niet natuurlijk zijn, maar door de mens gemaakt, 
ook al zal een uitbreiding eerder een ongeluk dan opzet zijn. 
 
Dan is er nog iets wat ons een beetje zwaar op het hart ligt. Wij moeten zelf zien te komen tot een 
zo groot mogelijke flexibiliteit. Het houdt in dat in de geest dus eenieder op elk ogenblik bereid 
moet zijn om in te springen voor een ander, dat wij niet meer een eigen gekozen taak zullen 
volgen, maar dat wij, en dat geldt niet alleen voor de Orde, maar voor menige andere geestelijke 
organisatie, eenvoudig klaar staan om op te treden waar dit noodzakelijk is. Een voortzetting van 
ons werk zal hierdoor wat onregelmatiger worden dan u misschien gewend was. Voor de kwaliteit 
kunnen wij overigens, door onze onderlinge contacten, instaan. Maar het betekent voor u dat een 
leiding die u wordt gegeven, vooral wanneer u daar niet helemaal zeker van bent, wel eens zou 
kunnen wegvallen en dat het beroep op deze leiding of leider dan in feite een beroep wordt op het 
eigen onderbewuste of wat erger is, op entiteiten die juist leven in die chaotische ontwikkeling. 
Het gevaar hiervoor bestaat, praktisch gesproken, vanaf half juli in versterkte mate. Wij nemen 
aan dat tegen oktober deze invloed af zal nemen, maar zien een herhaling daarvan in de 
toekomst. Hier is het dus zeer belangrijk dat u niet alleen maar afgaat op ingevingen van een 
geestelijke leider, boodschappen van kruis en bord, of dergelijke. U kunt dit alleen doen wanneer 
dit alles strookt met wat u geleerd is en indien u een criterium wilt hebben, dan kunt u hetgeen 
u zelf beloofd hebt en datgene wat u op avonden als deze is gezegd, voor de betrouwbaarheid als 
maatstaf nemen. 
U beseft, naar ik meen, dat ik hier verschillende dingen naar voren heb gebracht die onder geen 
enkele omstandigheid in het openbaar besproken mogen worden, ofschoon andere delen van wat 
ik zeg, aan bepaalde harmonische kringen reeds nu ten dele bekend is gegeven. Houdt u deze 
gegevens voor u, zij zijn niet bestemd voor mededeling aan wie dan ook buiten de directe leden 
van deze kring. 
 

Vraag: Er is sprake van een reserve aanleggen van geestelijke kracht e.d. en daar 
tegenover staat dan gelijklopend dat het denkvermogen van de mensen zal gefrustreerd 
worden, (door) tegenstrijdigheden, onder andere. Zou u misschien een vast 
denkpatroon kunnen vastleggen hier in de groep om deze bepaalde harmonische 
verhoudingen en dergelijke van onheil te besparen? 

Antwoord: Ja, maar u moet één ding niet vergeten: datgene wat ik u bewust geef, of wat u 
bewust verwerkt, kan door de invloeden van deze tijd in uw eigen denken, dus in de 
strijdigheden, mede verward geraken. Wij zullen echter proberen of we bepaalde invloeden meer 
onbewust kunnen inleggen (inprenten; Red.), zodat (u) ze door (een) rationeel proces kunnen 
helpen controleren, zonder dat ze door argumenten daarin kunnen worden (beïnvloed). Zo 
dadelijk meer daarover misschien. 
 

Vraag: Misschien dat er aanwezigen zijn die dus bepaalde beleggingen of fondsen 
hebben. U zegt dat het bankwezen zou falen of dergelijke. Zou u een aanwijzing kunnen 
geven waar dit dan niet het geval zou zijn om onnodige schade te vermijden? 

Antwoord: Ten aanzien van fondsen is dit zeer moeilijk en ik geloof niet dat het binnen deze kring 
speciaal onze taak is om daar speciaal op in te gaan. Maar ik zal u vertellen wat er dus zeer 
waarschijnlijk zal gebeuren. In zeer vele landen zullen de regeringen in moeilijkheden komen en 
zou wel eens een imitatie kunnen ontstaan van hetgeen zich op het ogenblik in Frankrijk afspeelt. 
In Frankrijk is de sluiting van beurzen en banken hoofdzakelijk tot stand gekomen door de te 
grote aanvraag, maar in andere staten zullen regeringen proberen om banken te sluiten om 
hiermee te voorkomen dat er te veel geld onder de mensen is, en daarmee een gebreksituatie te 
creëren èn voor de gewone mens, èn voor de handel, zodat vanuit de massa een verzet tegen de 
oproerige partijen zou rijzen. Wanneer dit gebeurt, gaat het dus niet in de eerste plaats om een 
absolute ontwaarding, het gaat hoofdzakelijk om het feit dat u in een tijd dat u misschien geld 
hard nodig hebt, niet in staat zult zijn van uw belegde fondsen op te nemen. Wanneer u raad 
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vraagt, zou ik zeggen, zorgt u voorlopig in de maanden door mij aangeduid dat u een bedrag, 
gelijk aan dat wat u nodig hebt voor een week tot tien dagen leven met uw gezin, contant achter 
de hand hebt, als extra reserve buiten uw normale fondsen. Indien u beleggingen hebt in banken 
e.d. kan ik alleen dit zeggen: Wanneer aandelen en beleggingen waardeloos worden in uw land of 
sterk in waarde verminderen, dan zal elk bezit dat u hebt, aan de gelijke tendensen onderhevig 
zijn. Het is dus niet mogelijk u eenvoudig door een wisselen van fondsen bv. tegen schade (in) te 
dekken zonder meer. 
Wat betreft geld, u moet rekenen met een toenemende sterke ontwaarding van de 
munteenheden van Europa en de U.S.A., zeker aan het einde van dit jaar, vermoedelijk eerder. 
Degenen die dus dollarbeleggingen hebben, zullen het misschien prettiger vinden om deze om te 
zetten in een valuta, die ze thuis gemakkelijker kunnen overzien en gebruiken, ook al wordt 
hiermee schade niet altijd voorkomen. 
Het is ook uit deze geest, "Er is een zekere reserve nodig", dat u de raad reeds eerder werd 
gegeven, en die ik nu herhaal, om te zorgen dat u gezamenlijk, al is het maar iets wat u onder 
eigen beheer houdt speciaal om anderen dit te kunnen lenen of daarmee te kunnen helpen, zorg 
dat er een bedrag is waarmee u allerhande plotseling onheil en ongevallen kunt opvangen. U kunt 
zich misschien niet voorstellen dat dit voor u erg belangrijk kan zijn, maar zelfs degenen onder u 
die menen dat ze nu tot de beter gesitueerden behoren, zouden misschien op een ogenblik toch 
behoefte kunnen hebben aan een zekere reserve om bv. aan verplichtingen te voldoen of 
misschien zelfs om te voorkomen dat zij zeer grote verliezen zouden moeten lijden. Ik geloof dat 
het redelijk is ook in dit opzicht een zekere reserve te kweken. Hoe u dit wilt doen is uw zaak. 
 

Vraag: Kunt u een bedrag noemen, Broeder, dat zou volstaan om als reserve te dienen 
voor onze kring, dus voor de komende maanden? 

Antwoord: Wanneer u een ideaal bedrag wilt hebben, wat u niet bij elkaar kunt brengen, zou ik 
zeggen als reserve voor deze kring zou een bedrag van ongeveer 650.000 fr. voldoende zijn. 
Maar u begrijpt, dit is dus niet haalbaar. Maar misschien kunt u een kleiner bedrag formeren van 
uit uzelf, door uzelf. Ik geloof dat u verstandig zou doen om dit dus te vormen in beschikbare 
fondsen, fondsen waar u dus regelmatig toegang toe hebt, waar u onmiddellijk over kunt 
beschikken. Ik denk dat het toch wel verstandig zou zijn om te zorgen, u hebt nog enkele 
maanden de tijd voor de zaak werkelijk kritiek gaat worden, dat, al is het maar 1000 of 500 frank 
per persoon in die reserve in te brengen. Dan kunt u minstens één of twee keer in een noodgeval 
ingrijpen. U mag desbetreffend bepalen dat de bedragen die u reserveert hiervoor of inlegt 
hiervoor uw eigendom blijven.  
U vraagt mij een suggestie. Ik zou zeggen een minimum van 500 tot 1000 frank per persoon aan 
reserve. 
 

Opmerking: Niet als maandelijkse bijdrage? 
Antwoord: Neen, wij praten niet over maandelijkse bijdrage, dat is een heel andere kwestie. Wij 
praten nu over een bedrag dat dus nu onmiddellijk beschikbaar moet zijn en het minimum waar 
u mijnsinziens behoefte zult aan hebben zal dus liggen in de orde van ongeveer 15000 tot 20000 
frank. Die mogelijkheid bestaat, het is niet zeker dat ze optreedt. Het is geen bijdrage, de 
beschikbare fondsen blijven desnoods eigendom van diegene die ze ter beschikking stelt, onder 
de voorwaarde dat bij het optreden van noodgevallen uit dit fonds zonder meer kan worden geput 
en dat uit dit fonds giften en bestedingen "à fonds perdus" kunnen worden gedaan. Het gaat dus 
niet om een maandelijkse bijdrage. 
 

Vraag: Kunt u misschien iets zeggen over de maandelijkse bijdrage, die toch ook 
noodzakelijk is? 

Antwoord: De maandelijkse bijdrage zal moeten gebaseerd zijn op bestaand vermogen en 
inkomen van de leden en dus niet zonder meer worden vastgesteld voor eenieder gelijkelijk, dat 
lijkt mij niet eerlijk. Het bedrag van die maandelijkse bijdrage zou zo groot moeten zijn dat de 
kosten van alle activiteiten van de groep daaruit ruimschoots kunnen worde voldaan, en ik geloof 
dat bij die bijdrage ook rekening zal moeten gehouden worden met het geven van eventuele 
vergoedingen, hetzij voor reizen, hetzij voor handelingen of acties namens de groep of in het 
kader van de activiteit van de groep tot stand gebracht. Ik heb geen overzicht van de totale 
inhoud in geld, maar ik weet wel één iets, u hebt door uw beloften zelf reeds vastgelegd dat u in 
deze samenwerking alles ter beschikking stelt, zonder voorbehoud. U hebt verder ongetwijfeld 
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gehoord en begrepen dat het werk dat wij vanuit de Geest doen belangrijk is en dat ook de 
harmonie en de harmonische actie voor het werken van deze groep van groot belang is. 
Al is het alleen maar omdat zij een brandpunt vormt van waaruit bepaalde geestelijke krachten 
en ideeën kunnen worden uitgestraald wanneer het nodig is. 
Indien u meent dat dit niets waard is, hoort u hier eigenlijk niet thuis. Indien u meent dat dit het 
wel waard is, dan geloof ik dat het niet belangrijk is om te vechten over de hoogte van een 
bijdrage, maar dat het eenvoudig een kwestie is van het vaststellen van de noodzaken en de 
behoeften. 
 

Vraag: Zou het niet mogelijk zijn een percentage op te geven om zo een oplossing te 
vinden, bijvoorbeeld 10% van het inkomen? 

Antwoord:10 % zou waarschijnlijk meer zijn dan u werkelijk nodig hebt. Ik kan mij voorstellen 
dat u dus een percentage van 3 of 5 % als een soort heffing vrijwillig opbrengt. Het lijkt mij in 
ieder geval veel juister dan een afschuiven van financiële lasten op de enkelingen die welwillig 
offeren, waardoor anderen in de groep in feite parasiteren, dat hoort in een dergelijke groep niet 
en is ook niet in overeenstemming met het opzet van deze groep en datgene wat u zelf toch mede 
zegt hierin te willen zoeken. Ik zou zeggen een dergelijk percentage kunt u onderling bespreken. 
Ga uit van de werkelijke behoeften en probeer er achter te komen hoe u dit het meest gelijkmatig 
kunt verdelen door een percentage. En wanneer u vindt dat dit alles te hinderlijk is, dan zou ik 
zeggen, laat dan eenieder een bijdrage vaststellen van uit zich in overeenstemming met zijn 
inkomen, met zijn bezit, dit lijkt mij redelijk. U moet mij dus niet kwalijk nemen wanneer ik hier 
stel, geld is niet zo belangrijk als u schijnt te veronderstellen. Veel van het bezit wat u nu voor 
later meent nodig te hebben, zal later verdwenen zijn, zoals sneeuw wegsmelt voor de zon. U 
kunt er beter in deze tijd iets goeds mee doen. 
 
Ik wil u nog geen regel, geen vaste verplichtingen in dit opzicht opleggen, begrijpt u mij goed, 
want alleen datgene wat u vrijelijk doet heeft werkelijk waarde, datgene wat u zelf doet heeft veel 
grotere geestelijke betekenis. Maar wanneer u daartoe niet over kunt gaan, dan komt er 
natuurlijk een ogenblik dat wij, op grond van de situatie, een ultimatum moeten gaan stellen. 
Dan zeggen wij: Hoort u eens, u bent bij deze groep, denkt eens goed na over al hetgeen u 
beloofd en gezegd hebt en aanvaard hebt, dat is er nodig en nu zorgt u dat het er komt en anders 
gaat u weg, met alle gevolgen (van dien). U weet, wij zijn verdraagzaam, wij kunnen goed 
begrijpen dat de ene een beetje meer aan zijn bezit kleeft dan de ander.  
Ik heb deze vraag zo goed mogelijk beantwoord. Ik heb een voorstel gedaan, dit voorstel is zeker 
redelijk. Het gaat hier niet om bedragen die u niet kunt missen, het gaat niet om een aantasting 
van uw eigen levenspeil en uw eigen levenspositie. Velen van degenen die dergelijke last eigenlijk 
te zwaar vinden, zouden na moeten gaan hoeveel zij onnodig aan zichzelf besteden. Daarom lijkt 
mij het voorstel zeker een bespreking waard, waarbij ik hoop dat u niet zult beginnen onderling 
uw eigen standpunt te verdedigen, maar dat u gewoon zoekt naar een contactmogelijkheid met 
de anderen om tot een gezamenlijke oplossing van het probleem te komen. Het is misschien wel 
goed dat u juist op dit pijnlijke punt, dat is het in deze kring ongetwijfeld, probeert tot een 
overeenstemming te komen. U zult immers later vaak met vagere en moeilijkere problemen ook 
moeten trachten tot een samenwerking te komen, ofschoon de denkbeelden van de geesten 
verdeeld (zullen) zijn. 
Het lijkt mij een goede oefening. 
 
 
 
 

 
 


