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Goeden avond vrienden* 
Heden zou ik willen spreken over de tenden-

denzen van deze tiftd in î over die voor ons belangrijk zijn<> 
Gezien de ontwikkelingen die thans in de 

wereld aan de gang zijn en het zeker niet geringe gevaar dat 
daaraan in een nabij verleden ook verbonden is geweest^ is voor 
ons op het ogenblik een onmiddellijk met volle krachten inwerken 
op en voor ü'niet goed mogelijke Wat ü betreft zou ik alleen 
dit willen zeggen; wij moeten trachten een zekere mate van har« 
moniep wil tot vrede9 te vinden* 

Voor velen van U is de berichtgeving iets 
waaraan men eenvoudig voorbijgaato Anderen realiseren zich de 
potentiële gevaren en mogelijkheden en maken zich daarwer grote 
zorgen* Het lijkt mij het meest juiste om de feiten te erkennen? 
maar zolang de mensen nog de werkelijke wil tot vrede bezitten 
en bereid zijn alle partijen met enig begrip tegemoet te treden^ 
is het gevaar voor een wereldoorlog feitelijk kleino 

Wanneer wij met een zkere mate van ha*t 
tegen haat antwoorden op al wat er gaat gebeuren9 dan is het bijna z&er dat de hartstochten van de mensen steeds verder worden 
opgezweept* Haat kan niet met haat ©verwonnen worden* Zoek in 
Uzelf zekerheid, zo ge wilt in God, zoek in Uzelve begrip voor 
harmonie en samenwerking* Ze zijn niet feitelijk aanwezig, 
begrijp dat wel; voor het geheel van de wereld is er sprake 
van een toenemende turbulentie op allerhand terreienen. De moei-
lijkheden op ekomomiseh en sociaal gebied zullen zich ook nog 
in de rest van dit jaar openbaren en na*r ik meen ook het volgende 
jaar een zeer grote invloed hebben zelfs op uw ei {ren dagelijks 
bestaan* Maar dat betekent nog niet* dat hier een wereldondergang 
of een wereldondergangsgedachte uit voort kan komen* Het betekent 
nog niet dat hier het recht van de sterkste weer moet worden 
gehanteerd als enig middel om op aarde te kunnen leveno De een-
heid van de mensen9 hun onderling begrip* het ter zijde stellen van vooroordelen is belangrijker dan iets anders« Elkanéer helpen 
is wel de belangrijkste faktor* Zolang ge bereid zijt elkander 
te helpen zonder ü uit te laten buiten* zult gij door die hulp 
alleen voorkomen^ dat geweld ontstaato 

Ten laatste wil ik U nog wijzen op het feit* 
dat de inwijdingsmogelijkheden in deze tijd aanmerkelijk groter 
zijn geweest en nog zijn dan lange tijd voordien* Maar deze 
inwijdingen zijn er geen in theoriën, zij bestaan niet alleen 
uit een innerlijk of mystiek gebeuren zonder meer* ze zijn 
een bewustzijn van de wereld waardoor het Ik zijn eigen houding 
tegenover die wereld verandert en een juister doorzicht krijgt 
in al wat die wereld betrefto 
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Wij zullen* waarschijnlijk vanaf november een 

reeks samenhangende lezingen brengen die ten doel hebban de per-
soonlijke ontwikkeling van de mens en het bereiken Tan een zekere 
innerlijke vrede in de mens mogelijk te makeno Daarbij zal er 
zeker geen eerste beroep worden gedaan op het para~normale9 het magische element (deze zijn immers de natuurlijke nrodukten van 
een bereikte bewustzijnstoestand)* Tot die tijd zullen wij waar® 
echijnlijk niet in staat zijn om ons programma van lering voort 
te zetten* Wij hopen echter in deze zittingen door beschouwingen 
hetzij over onderwerken die ü zelf moogt kiezen of die wij kiezen 
een zodanige voorlichting te geven9 dat zij passen9 én in het kader van de noodzakelijke geestelijke ontwikkeling van deze tijd 
en in het kader van uw eigen belangstelling en bewustwordingo 

OVER DE WAARDEN VAN HET LICHT* 
Bij het woord licht kunnen wij denken aan 8ögeestelijk lichtop 9 zonnelicht maar ook aan leven in tegen-stelling tot doodo De verschijningsvorm van het leven en van 

het licht is echter zeer gevarieerde Wanneer wij terugtenken 
aan Egypte^ - an vinden wij da^r niet slechts naast de figuur 
Re of Arnon9 de figuur Osiris, fitHij die gekomen is"9 de Messia-gedaante (of moeten wij zeggen een soort Boedha, een voorloper 
van Jezus?) m ar wij vinden daarnaast de uitdrukking van Osiris 
in vele vormen* Hij is bv0 de God van het graan en van het broodo Hij is in de gedaante van de valks Horus* Hij kent duizend en een 
namen en zelfs onder de vleugelen van Rearachted^ de rijzende 
zon9 verbergt zich Osiris. Het is niet de zon die het licht is* het is Osiris die de lichtende ia? Hij brengt het licht naar de 
aardej in de zon is het. Wij zien hier een overeenkomst met het 

» Christelijk geloof waarin God de Sch^pner is en de scheppende 
macht» maar de Goddelijke genade door Jezus op aarde wordt uit-
gedrukte Hij is de brenger van deze genadeo Het licht wordt dus 
beschouwd in vele vormenP eerstend in zijn scheppende kracht of funktie, en deze is permanent* dan in een gebrachte funktie9 in de uiting door middel van een kracht of middelaar waarbij zij 
kenbaar wordt in de vorm van een genade van een bewustzijn! 
daarnaast kennen wij9 haar in de vorm van een Detentie* Zoals de graankorrel de potentie is van het graan dat het volgend jaar 
groeien zal* zo is een deel van het licht in de mens eigenlijk 
de potentie van het Goddelijke0 

Om voor onszelf een beeld te krijgen van deze 
betekenis9 moeten wij onszelf onderzoekeno U leefto Dit leven heeft U niet zelf9 althans niet bewust zelf gekozen<> De kracht die dit leven vormt9 organisch en anderzins is niet een kracht die U zelf kunt beheersen en tot stand brengen* Deze kracht 
is te vergelijken met de Goddelijke inwerking© Zij is een soort 
noodl©^ zij is een eeuwige wil die is uitgedrukt o Deze 
eeuwige wil kan door ons niet altijd geheel aanvaard wordem 
Wij leven wel maar wij leven vaak onder protesto "Dit protest 
komt voort uit het feit dat wij de zin van het leven zelf niet 
volledig begrijt>eno of te beperkt zieno 

Dan kennen wij het tweede nunts het geloof inde 
zin van het 1 even* Wij hebben een bewustzijn en daardoor voelen 
wij ons ergens bestemd om een taak te verrichten^ om iets te 
vervulleno Dit idee van taak9 van levensvervulling blijft 
eveneens voor de doorsneemens en ook voor de geest onbepaald? 
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het is nimmer een alomvattend begrip; wij zien ten hoogste detailso 
Wanneer deze details zich in ons samenvoegen* dan ervaren wij dit 
niet als iets redelijks* maar als een vorm die wij genade willen 
noemen* inwerking of inspiratie van de geesto Dan hebben wij in 
onszelf een derde iets waarover wij over het algemeen ni^t zullen 
spreken® 

In jezelf is een soort van emotionele knoop9 een eigenaardige varwarring van denken* gevoelen en verlangen die 
nimmer geuit kan worden* Elke poging om haar te uiten schijnt 
af testuiten op de onwil van de wereld* de beperkingen die U 
door het leven worden opgelegd en wat dies m<*er zijo Dit kunnen 
wij vergelijken met het graan* Hier is de potentie van het eigen 
ik aanwezig maar zij komt niet tot waarlijk leven* zij is geen 
uiting en zij kan zelfs niet worden ondergebracht in b^wustzijno 

In de oude tijd werd het graan uitgezaaide Het 
werd dus prijs gegeven aan een wereld waarvan men niet eens wist 
of zij dit graan tot wasdom zou laten komen of niet* Om dit graan 
te zien groeien had men al een beroep gedaan op de Nijlj men 
had gezien* dat haar overstroming9 (het tijdelijk ophouden van 
haar normale kondities) vruchtbaarheid had geschapene Datgene 
wat je in jezelf draagt is Goddelijk Licht* een potentiele 
Goddelijke waarde die echter nog niet tot uiting is gekomen* 
Om die Goddelijke waarde tot uiting te brengen moet je ha^r 
aoh.wo toevertrouwen aan eenvuer^ld zonder enige zekerheid* Zo 
min als de boer woet of de graankorrels die hij uitzaait op 
nullen komen* zomin als Jezus in zijn gelijkenis stelt dat alle 
graan met zekerheid tot wasdom komt* zo min kunnen wij zeggen* 
dat deze krachten en waarden in onszelf veraeholen tot werkelijke 
openbaring kunnen komen* Maar* wanneer wij haar behouden* dan 
zal zij nimmer tot ontplooiing komen; dan blijft er in ons een 
potentie van het lichtende* maar wij bereiken geen openbaring 
van het lichtende in ons* 

De vraag is of de tijd gunstig ia om tot deze 
openbaring over te gaan* Wij hebben het Goddelijk licht* wij 
hebben het leven* Wij hebben in ons de ziel* de geest* Maar* 
wat is er rond ons gebeurd? P@ wereld bevindt zich in een toe** 
stand van gisting* Zij wordt overstroomd door reeksen van ge-
beurtenissan die* ofschoon zij niet buiten het normale ulan van 
het wer Idgebeuren en de mogelijkheden daarvan liggen* toch wel 
degelijk iets van e<?n stortvloed* vaneen overstroming hebben* 

ÏÏ zou dus kimnen zeggen* dat het gebeuren van de 
laatste tijd, de revolutie* de omwenteling* de om-slag overal 
aanmoedigt* in de materie zullen zij daarvan voldoende bewijzen 
gezien hebben en nog zien* Want U moet niet denken dat het met 
deze invloeden is afgelopen* Wanneer wij ontdekken dat deze om-
wenteling^ deze aantatsing a«h«w* van wat wij als vast9 als onweerlegbaar juist hadden beschouwd, plaats vindt9 dan weten wij dat zich hier het -proces voltrekt* dat wij weten te vergelijken 
met de overstroming van de Nijl* Br Is een sediment van anders 
denken, van nieuw handelen^ van nieuwe onzekerheden ookf dat zich afzet ot> het oude dat wij onze wereld en onze gewoonten 
mogen noemen <> Zodra de Uijl zich heeft teruggetrokken gaat de 
boer uit9 hij steekt de zogenaamde waterkanalen open (zeer kost-bare dingen in Egypte) en hij zaait* Hij geeft die laatste 
voedselreservep de laatste zekerheid aan de aarde opdat de aarde 
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weer kan voortbrengen* 

Wij zien in de wereld dat de overstroming bijna 
zijn hoogtepunt bereikt heeft* Twee ^ drie jaren zullen zieh 
sedimenten afzetten* zullen de veranderingen in de wereld zich 
©p allerhande wijze voltrekken; maar voor Uzelf kan worden gezegd, 
dat de werkelijke omwenteling eigenlijk een feit is* Nu is het 
tijd om die innerlijke waarheid naar buiten te brengen, niet als 
een zorgvuldig behoede schat, niet als iets waarvoor je zeker-
heden terug moet hebben, maar als iets wat je toevertrouwd aan 
het leven*, aan het Goddelijke bewustzijn waarin wij bestmano En 
dè,n9 en eerst dkn, is het mogelijk dat er een oogst ontstaat^ 
dan zal het Goddelijk Licht zich openbaren door datgene wat wij 
aan de wereld geven* Het klinkt misschien wat vreemd maar hope-
lijk is het voor IJ niet verwarrende 

Goddelijk Licht is niet alleen ma*r een verblin-
dende kroono Hetzelfde Goddelijk Licht dat in de kroon is9 is 
in het teken van de chaoso Er is geen verschil* alles is uit Godo 
Omdat dit alles uit God is moeten wij begiSmen dit alles als 
éénheid te aanvaarden* Wie Kether wil bereiken kan Malmut niet 
ontkennen* Wie God wil bereiken in het licht mag niet ontkennen 
dat er duisternis bestaat? Van dit punt van uitgangs lêHet Godde-
lijk Licht is in alle dingen*0 moeten wij komen tot een aanvaar-
ding van het bestaan van alle dingen* Het licht is overals het 
is in ean kommunist, in een neger, in een blanke9 in een islamiet9 
in een kristen* overalo Deze dingen hebben voor ons echter niet 
dezelfde waardeo Hier speelt de tweede vorm9 het bewustzijn een 
rol* In ons bewustzijn moet gezocht worden of het punt van ons 
eigen bewuste, ook verstandelijke en emotionele denken* in 
harmonie kan zijn met het Goddelijk Licht dat in alles is. Er 
is sprake van een soort selektie* Niet alleen gaan wij een be-
paalde weg, maar wij kiezen voortdurend een bepaald kontakt met 
Godo Hieruit vloeit voort, dat het Goddelijk Licht in alle 
dingen aanwezig is en erkend, maar voor ons een in het IK levende 
waarde wordt9 daar waar een werkelijke resonante tussen bewust-
zijn en levensopenbaring Gods bestaato 

Nu kom ik hiermede vanzelf weer on dit derde 
punt terechts de potentieo De potentie die in de"mens ligt is 
het ALo Het licht in obs is ergens identiek met het totaal God-
delijk Lichte Zo God leven heeft voortgebracht* kan de mens 
leven voortbrengen (om maar een voorbeeld te geven), zoals God 
denkt en in zijn denken vormt* kan de mens zijn gedachten omsehrij 
ven en daaraan materiele vorm geveno Willen wij verder gaan dan 
de begrnozing van ons eigen bewustzijn, dan moet de direkte kon-
taktwaarde die wij persoonlijk met het Goddelijk Licht hebben 
dus verlaten worden; het terrein moet uitgebreid wordeno Maar 
wij zijn gelijktijdig aan dit licht gebonden* Wij zijn voor ons-
zelf overtuigd dat wij het goed menen en goed weten} wij voelen 
leven en God en bewustzijn als een waarde waarvan wij geen af-
stand kunnen doen* Dan is er dus alleen de mogelijkheid, datgene 
wat buiten het verstandelijke om in ons ligt haast experimenteel 
aan de werld toe te vertrouwen* Dat toevertrouwen is een zaak 
die aan ons ligt» Het was de boer in Egypte die bepaalde hoe 
hij zijn akkesrs %ou benloegen en bezaaien, zelfs wanneer hij 
de slaaf was van een machtig landheer., Voor ons geldt hetzelfde s 
wij bepalen hoe wij die waarden van emotie* van wensen van ge-
voelens in ons aan de wereld geven, maar wij moeten ze geveno 



Op het ogenblik dat dit vrucht gaat dragen, en dat duurt een tijd 
(zo goed" al» het graan een tijd rust voor dat het opkomt en zelfs 
eenmaal groen tonende boven de aarde, het nog een lange tijd 
vergt voor dat de oogst rijp is, krijgen wij geen onmiddellijk 
resultaat* Maar is het resultaat eenmaal on"staan, dan hebben 
wij bereikt dat ons bewustzijn verrijkt is, het wordt gevoed 
met alles wat ons uit die wereld wordt gegeven* De potentiele 
mogelijkheden die wij bezitten, het potentiele licht is eveneens 
verveelvoudigd* Wij zijn dus rijker, of zo ge wilt, hoger bewast 
geworden, wij hebben onze harmonie met het Goddelijke en met het 
leven over een groter terrein kunnen uitbreiden en ervaren en 
wij vinden de mogelijkheid om in een volgende fase of cyclus we-
derom onze krachten aan die wereld te geven en van uit die wereld 
die innerlijke verhoging te schenken aan onszelve maar ook aan 
het licht* 

De mens denkt heel vaak dat het licht een zelfstan-
dige waarde maar dit is niet waars licht is een uitingo 
Wanneer een ster straalt in de ruimte dan is die mimte desalniet-
temin, mede ^ank zij de zogenaamde adhista (dus de tijdelijke 
dijing van het Al) zwak* Sr is niets te zien van een licht in 
het duister tenzij dit licht iets beroert* Het Goddelijke Licht 
is niet wat wij zien als zodanig, het is de beroering van materie 
van geest, van het zijnde door ^e Goddelijke kracht* Wij kunnen 
dus» aande hand van het Licht zelf, God definieren* Wij kunnen 
ook, aande hand van de Heren van Licht, die de onderafdelingen, 
de mogelijkheden &oh*w* van het totaal van het scheppende Licht 
representeren, niet God afteen* Wij kunnen de eeuwigheid daaruit 
niet kennen* Wij kunnen echter wel via onze eigen levensharmonie 
komen tot de aanvaarding van een deel van het Licht en uiteinde-
lijk van het totaal van'het Licht* Op het ogenblik dat dit be-
reikt is bezitten wij wat men noemt het eeuwige leven* let licht 
isg Het Leven, Het Bestaan* 

Wat is nu die eigen levensharmonie, die persoon-
lijke harmonie van leven? Die harmonie is gelegen in de wijze 
waarop men het leven en de wereld aanvaardt/ 2olang U tussen 
uzelf en de wereld een onderscheid maakt, hetzij dooi* overweging 
en en zekerheid, van 9 tand, van kennis of anderszins, bent U 
geïsoleerd, U heeft geen volledig kontakt met het leven en IJ kunt 
niet met alles harmonisch zijn* 

Iemand die veel weet en dit weten ziet als een 
onderscheid tussen zichzelf en de onwetenden is met deze laatsten 
niet in harmonie, intengedeels hij is, ondanks zijn goedwillend-
heid, in wezen hun vijand* Wanneer hij zijn kennis maakt tot iets 
wat allen behoort, wanneer hijzelf dus de ontvanger is van wat 
v ©r iedereen gelijkelijk dienstbaar en dienstig is, is hij met 
de anderen in harmonie, want hij is deel van hun wezen* 

Op deze manier moet je dus komen tot een persoon-lijk^ harmonie* Alles wat tot je leven, tot je geloof of tot je denken behoort, moet dus worden gezien, niet als iets wat je onderscheid van anderen, maar ala een rijkdom die je alleen hebt om te delen met anderen* On die manier krijg je een uitbreiding: van je persoonlijkheid* Naarmate je dit doet wordt het 
Goddelijk Licht in jezelf sterker* Het is als met benaalde 
levenskrachten, met bepaalde vormen van vitaliteit die vaak in 
hevigere mate tot ü terugkeert naarmate ü ze meer wegschenkt<> 

Op de&e wijze gaat het ook in geestelijke zin*Kan 
ik harmonie bereiken, dan heb ik dus een groter deel van Het Licht 



Het Licht is* zoals ik reeds zegde* als leven een verschijnings-
vorm van het Eeuwige Licht? zelfs het duister is ergens een 
verschijningsvorm vanuit het Eeuwige Licht, het is een andere 
vorm vari bestaan* het is de absentia van de trilling. Door dit 
levende in jezelf op te nemen* heb je ook de energie die het 
Licht voortbrengto 

Licht is niet alleen als Licht kenbaar© 'Zo is 
de levende kracht Gods in ons niet alleen als leven of zelfs 
maar als bewustzijn kenbaar* Zoals de kracht van het licht bv* 
door bepaalde cellen kan worden omgezet in elketrische en andere 
energieen* zoals men de warmfce* die met het licht gepaard pleegt, 
te gaan* kan omzetten via bepaalde spiegels in een smelthitte* 
zo kun je in jezelf delen van het Goddelijk Licht omzetten* 
in direkte krachto Hoe meer Licht je ontvangt hoe gemakkelijker 
je de kracht ontwikkelt* Hoe juister je innerlijk bewustzijn en 
daardoor de mogelijkheid om het Licht te aanvaarden en te be-
grijpen ten opzichte van je wereld georienteerd is (harmonie) 
hoe meer kracht je tot uiting zult kunnen brengeno Br is een 
direkte relatie aan te toneno De mens die het licht beschouwt 
als een waarde van zijn wezen zal* naarmate hij alle andere 
waarden daaraan ondergeschikt maakt* ook in ruimere mate over 
de krachten en vormen van kracht voortkomende uit het Licht 
kunnen beschilleno Hij zal dit bovendien op beheerstere wijze 
kunnen doen* 

Voor ü is in deze tijd het probleem niet alleen 
een kwestie van het Licht. Ook niet de manier wiarop ü dit 
Licht zouöt kunnen gebruikens het is voor ü allereerst de vraags 
hoever reikt mijn bewustzijn? Als je graan hebt en je hebt geen 
land om te zaaien, hoe kun je dan oogsten? Je kunt hoogstens 
in het wilde weg zaaien* maar de vruchten zul je nooit zien* 
Berst moeten wij dus weten waar ons leven (dat wil niet kermen* 
zelfs misschien niet eens aanvaarden ~oals het is) kontakt heeft 
met het Goddelijk Licht dat wij bewust beseffen* Ons bewustzijn 
en het leven moeten een punt van harmonie vindeno Dit punt van 
harmonie is a*h*wo onze akkeer* het terrein waarop wij werken o 
Wanneer wij dan daarin onze potentie tot uiting brengen* wordt 
het potentieel binnen het IK gelegene* langzaam maar' zeker de 
vrucht waarmee het Ik zich vo-dt* het wordt een rijkdom waardoor 
de akkeer wordt vergrootP maar waardoor eveneens de bewerker van de akkeer wordt gesterkte 

M@n heeft dit in heel veel beelden willen op-
bouwen, in geschriften en in mystiek* Be kern van dit alles 
blijft: versmelting* Harmonie is ook een vorm van versmelting* 
Zodra de dingen in elkaar opgaan bereiken zij een toestand waar-
bij de waarden van beiden openbaar zijn* U kunt gedachten met 
elkaar delen* Zover als wederzijds begrip het delen van gedachten 
mogelijk maakt* zal uw begrip en uw kannen wederkerig worden 
uitgebreid* Wanneer ü zichzelf zonder meer beheerst, heeft het 
weinig zin* Indien uw beheersing over uzelve kan worden uit-
geoefend in relatie tot de wereld* zal die beheersing in die 
wereld betekenis krijgen? zij zal een vorm van beheerstheid 
scheppen* zij zal de eigen mogelijkheid tot beheersing vergroten* 

Wanneer wij spreken over lichamelijke zaken is 
dit net eender als wanneer wij spreker over geestelijke dingen* 
Het is gemakkelijk om te zeggen* een mens beheoft niet ziekte 
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gijn. Dit is volledig waar. Wij zouden kunnen zeggen: een mens 
behoeft niet te sterven en ook dit is waar» Want het menselijk 
organisme zou wanneer in het hart geen vervuiling, een verzwak-
king, een slijtage or> zouden treden, praktisch onbeoerkt voort 
kunnen bestaan. Het zijn de vervalprocessen die het lichaam doen 
sterven of doen verouderen. Wanneer wij in staat zijn om de oor-
zaken daarvan op 1e heffen is het leven een beheerste waarde ge= 
worden» Wanneer wij in staat zijn de drijvende kracht vapi het 
lichaam te beheersen is een ziekteproces onmogelijk geworden, het 
lichaam is onkwetsbaar geworden, 

Bit alles is geen fantasie, het is volkomen waar® 
Er bestaan trouwens trainingen die tot on Jfcfezekere hoogte dit 
doel bereiken. Geestelijk geldt dit evenzeer. Hoevelen van ü 
ontdekken niet dat een benaald punt van hun geheugen zeer veel 
hiaten vertoont? Hoevelen van ü ontdekken dat bepaalde ont-
wikkelingen bij hen voortdurend onlustgevoelend opwekken, of-
schoon ze vaag zijn en alleen maer liggen in een begrinssfeer? 
Hier is sprake vaneen vorm van disharmonie, van slijtage? 
hier sterven bepaalde mogelijkheden en herinneringen binnen de 
mens. Om die dingen te veranderen moet men dus eerst komen tot 
een perfekte samenwerking* 

ü zult nu begrijpen, dat wanneer eenmaal een be-
paalde status bereikt werd hetzij voor een lichaam, hetzij voor 
een bewustzijn, de bestaande fouten in die harmonie niet zonder 
meer worden weggewerkt. Zij blijven voorlopig bestaan. Berst 
wanneer de harmonie steerd meer bewuste beheersing meebrengt 
kan men de ziekteverse ijnselen, de ouderèomsverschi jnselen, de 
ontevredenheid en disharmonie in eigen denken langzaam maar 
zeker overwinnen. 

Wat ik ïï zelg over het Licht omvat zelfs deze 
aspekten van het leven, Die harmonie is niet een klakkeloze 
wereldaanvaarding, zij is een bewuste aanvaarding waarbij, vooral 
in het begin, sprake is van een bewuste keuze. Je kunt niet 
zeggen tot een mens, al gebeurt dit vaaks geloof en als je het 
niet helemaal innerlijk gelooft doe dan maar alsof je het gelooft 
en dan komt het geloof wel vanzelf. Dat gant niet. Je leunt wel 
zeggen tegen een menss zoek datgene waarin ge gelooft en zoek 
daarbinnen eerst een kontakt met God. Zoek een gevoel van ver-
bondenheid met het Licht met de mensheid, met het leven en ga 
van daaruit verder* 

ïï kunt dit hele Licht niet zonder mee-r aanvaarden; 
ÏÏ kunt daarmede niet werken. Ü kunt misschien zelfs nog niet 
komen tot het uitzaaien van de in ü gelegen ootenties van Licht? 
maar begin dan in iade geval met te zoeken naar dit ene punt 
dat enkele puntje maar in je leven, waarop ïï het leven aanvaar-
den kunt, waarop ïï de wereld aanvaarden kunt en ga van daar uit. 
Het Licht is overal maar wij zullen het moeten erkennen wbh± 
het spreken tan tot het Licht in osn. Eerst wanneer het Licht 
in ons antwoordt op het Licht buiten ons is er de mogelijkheid 
tot een versmelting tot een begrijpen, tot eenwerkelijke 
harmonie« 

Denk niet dat dit allen voor ïï van belang is. 
Het leven en Eet Licht zijn deel vande totale wereld. Ook 
wanneer ïï schijnbaar enkel voor ïïzelf werkt, voor ïïzelf bereikt, 
bereikt ïï in wezen voor die wereld tenzij ïï uitdrukkelijk stelt 
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dat ü slechts ïïzelve zoekt0 Elke harmonie met het Licht in één mens is een vergroting van de waarden van het Licht in het totaal 
van de mensheido Elk uitzaaien van lichtende mogelijkheden in 
de mens is niet slechts een verrijking van degeen die uitzaait 
maar is een vergroting van het Licht en de potentie van Licht 
in de totale mensheido 

U heeft gettierkt dat ik bij het begin reeds 
heb aangedrongen op harmonisch zijn* av rustig zijn* op het 
zoeken naar vrede en innerlijke vredeo Dit moge hier dan her-
haald zijn* Onthoud evenwel éên dings Harmonie is geen lijdzame 
kwestie* niet iets wat ontstaat* wat vanzelf komt© De harmonie 
van het Licht in je met het Goddelijk Licht is niet iets wat 
spontaan ontstaat* zichzelf genererend (zoals de Egyptenaren 
dachten dat de mestkever zichzelf genereerde uit de dode materie^ 
liet is iets dat vanuit U ontstaat o God schept het totale Licht 
en alle iichttende mogelijkheden© Ze waar maken voor onszelf 
en het erkennen van de harmonieen die daarin voor ons liggen* 
het verwezenlijken van de grote mogelijkheden en krachten die 
daarin voor ons bestaan is een zaak die van ons uitgaat„ Daar 
kan niemand anders iets aan doen* zelfs God zelf zal niet 
tegen zijn wetten in willen gaan en ü dit geven zonder dat gij 
eerst zelve aktief zijto Het is uw streven* uw werken dat be-
palend is o 

Die harmonie is voor U en voor die wereld van 
het hoogste belang in deze tijd© De mogelijkheid om uw geestelijke 
uw Goddelijke potentie* de lichtwaarden die nu nog in IJ onge« 
uit aanwezig zijn te openbaren* tot vruchtbaarheid te doen 
komen is au groot. Daarom is het tijd om nu met deze krachten 
te werken© Het is voor de gehele mensheid* de geest niet 
uitgesloten belangrijk dat dit in zo ruim mogelijke mate gedaan 
wordt© Want zoals staat geschreven in een van d.e Commentaren 
van de priester Tamosiss indien alle boeren werkend voor zieh9 een rijken oogst baren is er vreugde in het gehele land en 
jubelt het ook tot de Goden want ziet er is overvloed; doch zo 
elk faalt op zijn eigen klein terrein* waarlijk in de steden 
zullen da hongerenden sterven langs de straten en de b&lsemers 
zullen niet in staat zijn de mummie te wikkelen volgens voor-
schrift*90 Oude taal* maar wijsheid van vandaago 

Wanneer ieder voor zich harmonie zoekt* voor 
zich an vanuit zich dat beste voortbrengt wat in hem is* wan-
neer elk voor zich het avontuur aandurft van de innerlijke 
waarde te uiten in de wereld* of ze verloren gaat of niet* dan 
zal de wereld* da mensheid* dan zal die gehele gemeenschap van 
mensheid waarin de geest deel ia rijk zijn* jaren kennen van 
©vervloed* van licht* van een steeds groeiend en sterk bewustzijn 
vaneen feestelijk vieren van het Licht o Maar wanneer Ake mens 
voor zich faalt omdat hij zegt? het is niet zo belangrijk* ik ban 
maar as n klein stukje van die werkelijkheid van dat Licht* dan 
zal er voor de gehele mensheid armoede zijn* een Erma Geddon (?) 
waarin het duister wordt verslagen en dan zal Osiris door isis 
niet geheeld van Seth*s wraak* niet herrijzen* Herrijzenis ia 
een belangrijk aspekt in elk geloofo Osiris was de herrezene* 
Jezus is opgestaan uit de dood* maar die opstandig heeft slechts 
zin wanneer er werkelijk leven iso Zonder dit is er de doodc 

Wij kiezen tussen leven en dood in deze dagen*En al 
lijkt ons eigen leven en onze eieren taak onbelangrijk, ons eigen 
kontakt met tod zo dwaas* zo onbegrijpelijk* toch zijn wij het die 
in deze dagen beslissen over leven en dood voor net bewustzijn 
van de mensheido Goeden aovnd vrienden* 


