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Dat aijn drié v»r»öhlllende onderwerpen. Ik zal proberen ze samen te vatten. 
Hoe kom lk tot een zelfstandige levenehouding? Dan moet 3e in de eerste plaat» Je-
uolf «en paar vragen stellen» In hoeverre ben ik voor mijn denken, mijn geloven, en 
ook «ftlf* voor «ijn handelen, afhankelijk van , of zelf» onderwerpen aan, anderen? 
Wie «eifetandigwil gAm leven «n denken moet beginnen met zijn eigen onzelfstan-
digheid, Op velerlei gebied, voor aioh tn ieadan» -fee orasohrijven, want pa» dan kun 
Je «î jfcta aan &©fi*u ' 

In de tweede plaat* ken zelfstandigheid voor een mens nimmer betékenen» éeo. 
«i#h böüton of boven een gemeenschap stellen, fle mogelijkheid hierte» beataA* wel, 
maar da» vervreewlt gij meteen van het menselijk leven. tJ «uit bégrljpen dat Jé niet 
al» ment oj> deae aarde incarneert, oa niet als mens te leven. I» moet dus aeggen 
teg*n'^aolfi Wat aijn voor mij * en dat ie zéér persoonlijk - de belsagrljké pun-
ten vafchét bestaan? ffteti Wat «égt men mij dat belangrijk ie, maar wat vind ik 
belangrijk? £elf»tandigheid gaat uit van hot eigen ik. Iemand die weit wat faitf. 
merkelijk wil> wat & ij werkelijk denkt, weet wat voor hem de bétfeétn feiten van bet 
Isvén aijaj en Wat uiteindelijk snaar alleen berust op verklaringen tanderen, die 
Ul «j? toé kotten aijn plaats, te midden vass de mensen, te bepalen volgen» zijn eigen 
waeen» Je gaat van Jezelf uit, M t betekent niet dat Je Je riohis op Jezelf, dat 
le let» andera» Je kunt niet zeggaai "kU rt mij maar goed gaat dan kan de hele 
wereld mij niet sohelen, want Je bent in aotfaal punten verbonden met die gehele we-
**U, dat het haaet ölet denkbaar is dat Je zonder dis wereld ooit vrede ©f gtóluk 
*m k&nne»* * Wat moet Je verder doen? Probeer Je éieen, dl» Je ad» het l$v*n stelt, 
-aan te paasen em do mogelijkheden die liggen in hetgeen -'oor Jesélf atmviwdbaar 
ie. Ben ingewikkelde zin mleeohien? Maar »t s al u duidelijk zijn tót Je in de we-
reld een hele hoop wensen eigwlijk opgedrongen krijgt. De vraag iet leb Je eigen-
lijk zekerheden nodig van bankrekeningen, gemak van radio, televisie, wasmachines, 
koelk&etftft én ftl dat andere? Ie dat m belangrijk als u denkt? Ss het belangrijk 
öa% u in oen goed®, mooie» of «wU^fi «»*«m dan nadar? Wannéér Je 
eerlijk bent, ml J» toegaven dat die dingen meoatal eigenlijk overbodig zijn. In 
een enkel geval «eg Jét Ik heb het nodig omdat ik anders mijn fimktie, mijn werk, 
mijn Wijte van bestaan niet ka» voeren, «aar de wijz* van bestaan gaat uit van wat 
Je wilt aijn, niét vm wat d« wereld meent dat Jo noet zijn om aanspraak te kunnen 
aakan óp éll* stoffelijke gemakken «n voordelen, Probeer Je leVen in te delen ao 
tót Jé«fit hetgeen Je werkelijk wilt doen, kunt voldoen, aan de behoeften die voor 
J«a daadwerkelijk bestaan, »»* ie «éér belangrijk om tot zelfstandigheid te komen. 
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Du* ali individu te leren leven. Pan wil ik u verder nog wijzen op een paar 
punten, die oen vaak over het hoofd aiet» 

Elk geloof ie een onbeweeen feit. Of nog ergert Elk geloof ie een reeks van 
niet beweaen en onbewijsbare stellingen, 

** i« geen geloof dat u op menselijk nivosu Hete kun zeggen, Wat tt wake lij} 
gelooft» vat u in uzelf aanvoelt als vaarhe:ld, kan dan ook nimmor bspaald worden ' 
door m&ohten of groepen buiten uzelf. Sw werkelijke geloof ia belangrijk. Sliet 
wat de wereld «egt dat u moet geloren, zoals uiteindelijk ook normen van raoralitei 
tn dergelijke, normen aijn die aiet uit uzelf voortkomen, maar die uil een wareld 
Worden geateU. Stel uw eigen normen en aie in hoevew* het n w u bs?la*g*i$k ie 

„Of fciet, u te conformeren aan wat die wereld, M i ten u veraetat «lat juist is. 

^ n wijeen dat «11* «tellingen omtrent hetg?*u ix de MpUihivpU 
gebeurt, en dit probeert men toch wetentohap^li jk te '»tlsd*i, la faltf* Uitgaan 
van denkbeelden die niet volledig bewesten aijn, Vsm «iet d*t iet» «» 

|A»dit men het u aagt» leen «lecbt* aan dat iet* waai* U t omdat u innerlijk voelt, 
dat het een waarheid in, of ondat een feitelijk ba-rijn ram li« ena-vhsid a 

-4i beete ttanie* oei een individuelo. a w -3e 
ontwikkel en. 

Iu vraagt u aioh «ft Wat ie het nut arv*R? Se* tra.t dearvapj materieel 
gaaien, niet groot. Integendeel. Tn da raaa*eehr,ppij waarin u leeft is er ««er 
behoefte aan mensen die aioh laten opzwepen, en precies ts dc»wü w t enteren fclllsn 
dan aan mensen die aelf denken» een eigen mening hebbes» m die oy de»» wi jas & m 
éigen leven 

vorra geven r Xen groot gedeelte* ven h®tg?<«ïTi u <?oet u sp^elc^' 
door anderen» maar u kunt de hoeveelheid w . dit din-ren aanmerkelijk verminderen* 
ÏTuttig uit materieel standpunt ael het riet njn, v-'T vanuit ®«n gsestelijk stand-
punt omdat de mens» die van aioh uit het lsv*n b«n«ii*rt aiohaeif «ast "wuar ie 
maken in dat leven, 

een veel intensere volladi/jas? yrva^ing opdotit in hè» iav'en 
dfln Iemand die eigenlijk alleen maar herhaalt wat .m&av«n wiggen e>f Killen en aiet 
nadenkt over aiohzelf,, over *ijn mogelijkheden en fnnkMe» in test levta. 

Ook wat uw geluk betreft, is het néér nuttig «n heli w i j k » Emi attin kg» lm* 
mers niet gelukkig zijn, wanneer hij voortdurend trnoht U-. h«attóvoord«n nan eisen 
die niet passen voor fiijn weaen, Wie erk.WJ.tr :io Ion di t si>< U doil» öit 
wil ik in mijn leve» waarmaken, boekt voldoende r«au*t*.ter i* »* <n etrrren 
daarmede tevroden en gelukkig te kunnen ai.In, M*gé»* dis t recht een doeS. tè be-» 
reiken, dat een and** hem heeft gesteld, asA die bê redig'.ng riet «in&«fe e» aal i® 
de meeste gevallen zijn doel voor hem aien wegvliet. mail*? naarmate M'jeelf 
harder etreeft. Due het doél van een zelfstandige ontwikkel Sng? Ik aau aeggent 

In de eerBte plaats i Het waarmaken van dat wat je bent,. Pbtj «ene komt ei et 
alleen maar op de wereld om daar nu als serie so prettig, no fsj-akki bo vr-c><m 
mogelijk te leven. Dat je op de wereld komt ir. e&n v.itv7,o«isel vit fttgstse wat 
je béat v06r je mens wordt» noem het ziel, noem hst geaet* Hierin bestaan 
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de behoeften en noodzaken. Hierin is - wij zouden het als taak kunnen besohouwen-
een drijfveer gelegen, die ons verbindt met de kosmische werkelijkheid die wij zijn 

Het doel van een zelfstandig denken, een individueel leven, een vanuit jezelf 
«Oeken naar waarheid, is dus niet het bereiken van die waarheid, maar het waarmaken 
van hetgeen dat je bent. Beantwoorden aan je geestelijke persoonlijkheid en je 
geestelijke werkelijkheid. Er zijn nevenverschijnselen die de mens, helaas, al 
te vaak als doel ziet. Hij kan, juist door zijn persoonlijke levenshouding, zijn 
persoonlijk streven en denken, vaak zekere gaven ontvangen. De oen wordt miesohien 
een dichter, de ander een helderziende, de derde wordt alleen maar iemand die etoonr 
goed mensen begrijpt en de vierde wordt misschien een ingewijde in de ogen van an-
deren. Wat je wordt is niet zo belangrijk. Belangrijk zijn die gaven alleen voor 
anderen. Zodra je die gaven besohouwt als iets dat u a.h.w. soheidt van de massa, 
u afzonderlijk stelt boven anderen, dan is zij eerder een belasting geworden dan 
een vreugde of een goede mogelijkheids Kijk dus niet naar de nevenverschijnselen, 
kijk naar datgene wat je waarlijk bent en kunt zijn. 

Hét streven is dus inderdaad hoofdzaak, mits dat streven door jezelf bepaald 
wordt. Zodra een streven voor u, door andoren bepaald word^t, is het geen werke-
lijkheid voor u. Het is dan een vreemd soort spel waarin jo jozelf dreigt te ver-
liezen. Waar streven is altijd belangrijker dat bereiken, vanuit een geestelijk 
standpunt, want de bereiking, die je als mens kunt zien, is nooit kosmisoh waar. 
Stel het eens zo» Als mens ben je gebonden aan het menselijk denken. Elke ora-
sohrijving van kosmische waarden blijft vaag, is niet te bepalen en kan ten hoog-
ste eriigszins worden aangevoeld, verder ga je niet. Het doel dat je stelt op die 
gronden moet, uit de aard der zaak, evenzeer vaag zijn en kan volledig verkeerd 
aijn door een interpretatie die u hebt. Maar het streven, de poging uzelf waar 
te maken, beantwoordt aan de persoonlijkheid die u ook buiten het stoffelijke be-
zit. Het beantwoordt aan datgene dat u ook in de eeuwigheid ergens bent, in het 
tijdloze, waarin allentijden van zijn, samenvallen tot één en hetzelfde. Zo bezier 
kunt u inderdaad stellen dat het streven belangrijk is, omdat ons streven inhoud 
geeft aan ons bestaan en deze inhoud bepalend is voor onsbewustzijn, niet onze be-
reiking. De bereiking is het nevenprodukt van het streven en kan sohadelijk wor-
den op het ogenblik dat de bereiking een onderbrekingin ons streven veroorzaakt. 

Ik geloof niet dat je kunt volstaan met te zeggen zolang ik streef is het 
goed. Elke mens heeft een doel nodig, omdat hij een zekere gerichtheid nodig 
heeft. Wanneer je alléén maar zou willen'streven, dan kun je streven om» de rijk-
ste man te worden, de handigste zakenman, de grootste wetenschapsman e.d, , volle-
dig volgens normen van een maatschappij, zonder dat je daar zelf iets anders in 
ziet dan het middel om je belangrijkheid in de wereld te vestigen en dat is natuur-
lijk niet juist. Het doel dat Je zoekt, moet dus een persoonlijk doel zijn. Wij 
moeten een riohting hebben en, zodra wij een doel hebben, richten wij onszelf. De 



erkenning van het doel houdt in dat ons streven een zekere eenheid gaat vertonen* 
Hebben wij geen doel dan vallen onze bestrevingen in vele kleine en onbelangrijke 
dingen uiteen, die elk voor zioh enorm veel pretenties hebben, enorm belangrijk 
Willen.Jijn en nooit tot een volledige bereiking voeren. Vergelijkt Wanneer ie-
mand gelijktijdig zegti Ik wil naar links, naar reohts, naar achter of naar 
voor gaan, het ie niet belangrijk zolang ik ga, dan loopt hij in een kringetje 
rand* .Heeft hij eohter een windrichting, of een ander oriëntatiepunt, dan be-
weegt hij zich reoht. Iemand in een bos bv,, zonder kompas, heeft vaak de neigUig 
ott in ólrkels te lopen. Je moet dus iets hebben om Je te oriSnteren? het doel Ld 
een oriëntatiepunt, niet vervulling, begrijpt u? En dan pae kunnen wij zeggeni 
het strèyert is primair, het gaat om het streven alleen. De bereiking ia niet* zo-
belangrijk, aolang wij weten dat wij het uiterste hebben gedaan om de bereiking 
mogelijk te maken. Mislukkingen tellen niet* aolang wij onze beste intenties en 
kraohten hebben ingeaet, want de resultaten tellen niet zo zeer, als de ervaring ' 
dia wij Opdoen doof ons aoeken naar het resultaat. y 

Hu kan ik verder nog ingaan op een hele ingewikkelde situatie, waarbij wij 
o.a. kuhnên spreken over het feit dat, in uzelf, preoies dezelfde mogelijkheden | 
bestaan,"alj het beperkt, als er ln do totale kosmos bestaat, dat u een weerkaata-
ing bafct van 41e totaliteit. Maar ik ben bang dat Je met de teohniek de bedoeling 
aeu vergeten* iaat ik het dan zo zeggen» Br staat gesohreven dat Ood de mens, 
maakte.naar gijn beeld en gelijkenis. En dat kan nooit betekenen dat Ood ook 
twee vóèten, twee armen, twee ogen, een neus enz., heeft. Ood is leven, ie 
sohepper;* Hij is het geheel, Hij vormt het geheel. Wanneer wij zijn beeld én ge-
lijkenis zijn, dan moet datzelfde ln ons bestaan als mogelijkheid. Die mogelijk 
te realleeren, aal dan het doel zijn van ons bestaan. 

Hu ia elke mens een deel van de kosmos; hij kan binnen zioh een weerspie-
geling Van het geheel geven, maar hij kan niet gelijktijdig alle anderen aijn. 
Hij is in zekere zin uniek, hij is één steentje in een enorm mozaïk, dat mensheid 
haat, en dit op ziohaelf ia sleohts een Bieraad in een tempel, die wij heelal 
noemen en de bezielende en in standhoudende kraoht daarvan ie het licht dat er-
gens brandt op een onbekend altaar. Als u het zo ziet, dan begrijp je door het 
uniek Zitfn, in je vorm, in Je wezen, niet moet worden tot de gelijke van anderen, 
maar tot Jezelf, opdat. Je hiordoor binnen het geheel, met alle andoren, de Juiste 
weergave van een totaliteit schept, terwijl Je gelijktijdig in Jezelf een Godde-
lijk beeld oreöert, een weerspiegeling van het totaal, zoals zij alleen in Jou 
kan bestaan. 

Het klinkt wat moeilijk en de meeste mensen vinden het prettiger om te den-
kan aan allerlei werelden rond hen, er zijn er trouwens vele, maar ik ben mij-
zelf» Al die groto wereldwaarden en al dat onbekende heeft zo weinig te doen 
m*t hetgeen ik nu kan zijn. Hat ik nu moet scheppen is. de waarheid die in mij 
leeft» En als mens sohep Je die waarheid door haar tot uiting te brengen, maar 



gelijktijdig te komen van een erkenning en beheersing van jezelf» Het belangrijke 
punt ie hier beheersing en erkenning. Zolang ik mijzelf niet ken, watt ik niet 
wat ik doe. Precies hetzelfde of u stapt in een voertuig dat u nooit bestuurd 
hebt, u weet niet wat voor motor erin zit,-wat voor brandstof die gebruikt* Ö kunt 
er misschien wel mee rijden, maar u zult er nooit het rasultaat uit halen dat ie-
mand die het voertuig preoies kent, erra-ae bereiken zal. Sn het gaat er tooh wel 
degelijk om, dat u uzelf zojuist en zo goed mogelijk gebruikt. 

Een ander punt iB beheersing. Wanneer u, al is het maar, aohter oen paard zit 
op een wagen en u bent niet in staat om hst paard te zeggen waarheen het moét gaan, 
dén komt u nooit waar u wezen moet. Integendeel u bent voortdurend geSrgerd door-
dat alles wat u Wilt niet waar wordt. Wanneer je jezelf beheerst dan keïr jè: niet 
alleen je eigenschappen, maar je weet ook wanneer j® ze kunt gebruiken ön wanneer 
niet. Je brengt het geheel van je eigen wezen in relatie ast de wereld? sn ̂ at 
maakt de individuele ontwikkeling nog zoveel te belangrijker. Mijzelve kannen, 

i' ' • 

mijzelve beheersen en, volgens mijn besef van leven, streven naai' een ióel' dat ik. 
voor mijzelf, aanvaardbaar en ervaardbaar heb erkend. Daar hebt u eigenlijk de es-
sentie van een persoonlijke en individuele ontwikkeling. 

Hu aijn er mensen die dat verkeerd zien. Zij zeggen» Ja maar ik we&is wat goed 
is, die ander weet het niet, dan moet ik die ander tooh tot het goede breng&il Ja 
dat kan nu Wel ao aijn. Waar iemand die vet spek lekker vindt en óp grond"daarvan 
een zeezieke met ditzelfde gaat voeren, zal deze slechts tot een lediger maag breng 
en, niet tot een gevoedheid. Je weet niet wat een ander pi-edies nodig heeft. Hat 
jij nodig hebt kun je weten. Je kunt dus nooit tegen een ander zeggen» zo moet het 
aijn. Aan de andere kant moet je mot een snier kunnen samenwerken, Want je'doel 
ais mene. isf geloof ik toch ock wel, Om juist in je zelfstandige ontwikkeling, wer-
ken en beseffen, mot andoren een gemeensoliap te vormen. Dat betekent dan weer dat 
jè, op grond van hetgeen jo innerlijk hebt erkend, omtrent jeselve en het doel dat 
je Jezelf gesteld hebt, bereid bent om tijdelijk, maar nooit voor altijd, ieggings-
eohap te geven aan anderen, dat je rekening houdt met dat wat anderen zijn, wanneer 
jezelf een zeker streven hebt, kortom dat jé probeert een zeker evenwicht tussen 
jezelf en anderen te handhaven. Br is in feite natuurlijk hier nooit iemand die de 
hoogste of de sterkste is* Dat zeggen de mensen wél graag. Er moet natuurlijk wel 
iemand aijn die leiding geeft, dat is waar, maar degeen die leiding geeft is niet 
de meerdere van anderen, maar hij is Wel degens arai wie de anderen zich onderwerpen 
omdat hierdoor het gemeensohappelijke doel gediend wordt. Sn dit doel moet dan 
vrijelijk en van binnen uit door allen aanvaard zijn. Die manier van werken brengt 
u dus tot een selsctle van degenen met wie je «samenwerkt. Het brengt je tot een 
bewust seleoteren van een doel in het leven. En ale je verstandig beat d&n zul je 
begrijpen dat dat doel nooit volledig materieel kan zijn. Set moet altijd iets in-
houden dat voor jezelf meer betekenis heeft dan hebben of niet hebben bv. Je komt 
dus ook weer, maatschappelijk zou ik zeggen, tot de vraagt Hoezeer kan ik mijn wen-
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ten en mijn geriohtheid net elkaar verenigen? Ik kan deze sleohts dan met elkaar 
verenigen» wanneer ik, in gerichtheid, kontakt met anderen vind en in mijn wensen 
«ij beperk en laat beperken door de wensen en wensslijkheden van anderen. Als u 

r daarin een beeld aiet van de werkelijke aamenwerking, dan zult u ook begrijpen dat 
n niet minder wordt, wanneer je een ander tijdelijk gezag geeft, maar dat je de n 
mindere «uit aijn, wanneer je weigert aal-re mee te denken en mee te leven in de be-
slissing die de ander neemt. 
;'iïf Sn het levaa aijn »* natuurlijk een aantal dingen dl» heel erg belengrljkfctjn, 

• ttt*A+« Set kan si jat Uefde tot «led, liefde te* de wereld, de s I M 
vaderland, 45n enkele ment» je verwanten. Sr aijn heel veel vexrosn v«n lief Am 

dénkfc&ar, maar wals is dit liefde in dt eerste Ben aanvaarding* Wanneer ik 
eeftrfcndividuele» ten pereeenlijke ontwikkeling en aansprak*!! jkheid wil vinden* dwa 

• ' -iMXrtiijtt aanvaarding nooit tt ver mogen gaan» dat ik de ander aanvaard, aotfder dat 
ifcselV* bepaal heever dit gaai en waart» ik het dotj dat moet %k ook. wetens" Ik te» 

niet latMtt meetlaten doof ten drift, éen gebruik» of iets dai üiooi 
'ItiltSBHU tk moat vettm wal ik 40e. Uefde ii een kontakt d*H ontutaai dékf de wié 

• wflICltt samenwerking, San «nlt n ssggent la maar dan kun. je de ander niet fitouftt , 
•'WS&rii Inderdaad waar. «ut mtnt kent dt ander werkelijk* iaat ik hét 
'•̂ ttff man en ten vrouw, dit vijftif jaar gatreuwd aijn, kennen elkaar in uit*r« ' 

sk&'tdm Volledig» in neiginawi beperkt, in WKrfcalijk wassen niet, ik de 
i« tötijdt wnt W e naaf bnittntot *t* tfnt die ia *i«h»e!* l« ktn ik 

- littttbtgpi tn|*maar Ik kun nij «* haJMienisth mee voelen, Bat ie «vg balsn^ljk, 
: Irartoottit tóe ik vind, of het met een volk is, m*t ten im*\t m\ wereld» met 
t#& HtfMFf is bepndetidor dan ds erkenning» 9e uiting van die erkenning aal we* 
*tn'ctiii<ii«i Wtn wat fck Vin, hwt antwoord dat ik kan os de gevoelde kameni** 
"Mant* het kade? i?*n dt mij békende uiterlijkheden. «uttt u dit volge»? 

Ut heb geprobeerd u duidelijk te maken dat die liefde een kttestie Ir, van een 
eëtfèijtigt atnvntrding, waarbij uiterlijkheden ia feite bijkomstig aijn, d.» i 
XIjkt'temenlt bepalend is, maar het eigen fcedreg doar erkende uiterlijkheden 
«t&eerd wwdt. 
fyim &tl>btn wid dingen alt "trouw"* lismand is werkelijk trwuw en dat klinkt 

mitfiohlen érg vreemd, want de ment segt» maar ik bm toch trouw aan* art dan 
noem Je maar opt dt kerk» mijn partij, mijn volk» asm de menselijke jtttntlpett of 
m*i dan ook. ïreuw it sta Illusie, freuw, ie het blijven vasthouden aan ecm be« 

• paaid patonen, mat? dat patroon op zichzelf wordt haeZ verschillend geïöt^yeteer^. 
Vdnneeretn uiterlijke trouw door andere beweegredenen gsatlauleord *• stel 
b*V een zakelijk belang, wij gaan elke Bondag nata? de kerk ontlat het onzs caak ten 
goede komt dan heeft dat niets «eer te naken met trouw »©n de kerk, den is het ook 

trsuw kerkbezoek, dan is het doodgewoon sen handalstruoje, hoe je ar ook Ver-
it*?. dös*i1. Katmat* twee mensen seggeca» Wij «ljn elkaar trouw, dan w*rdt dat 
eretttai op «en fct$trfete «aaiet uitgelegd. Dan betekent het seiete als» ik dos al-
leen wat ik mag tn At andesf doet ook alleen wet hij mag* Dat M natuurlijk onzin 
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«aat leder droomt nel eens van iets anders, en dat je het niet durft doen, dat 
heeft nletfi te maken met trouw, dat is doodgewoon oen angstversohijnsel, het is 
een beperking in Je vermogen tot uiting misschien. Maar diezelfde mensen kunnen 
ln elkaar iets erkennen waar zij voortdurend mee verbonden blijven. Dat is geen 
trouw, dat ie harmonie, dat is een eensklinkendheid die niet meer door uiter-
lijkheden wordt beïnvloed. Er zijn mensen die zeggent Ja wij moeten het heb-
ben in het leven 

van da waarheid en wij moot en berouw hebben over onze sonden© 
Iemand die zelfstandig deuitt, zal al onmiddellijk beoeffen dat berouw hot meest 
nutteloze sentiment is dat er voor een mens bestaat» Ü3 u een vaag in stuk-* 

' ken last vallen en $ roept uitj oh wat Jammor, «n u blijft aroVer snikkea, wordt 
de vaas niet heel» Maar wanne** u een beeüje lijm neemt kunt u er misschien"nog 
wal iets dr&aglijka van maken, Zo is het met, allen wat Ja doet in hot leven. 
Je kunt betreuren dat Je een fout maakt, maar waaneer je dat dan hebt vastgesteld 
probeer aé te ïieifstella». Berouw is oen illusie bij da meeste isssian, Ben aélf* 
ataadi* ̂ stswn betekent niet alleen maa? dat Je in bepaald opzicht otiof- : 
hankelljk aiftt vaa anderen. Hot betekont in de eerste plaats ook daï je onaf- ' 
hankell jk wordt va» aantlawntsn die Je opgelegd worden, dat jo uitgaat vaas vat * 
Je aelf bent, niet van wat de wereld zegt da£ je moot pretenderen te zijn. Op 
dia «ariier hm je ook w-ser verder, 

Xt Üijn banaan die aaggant Ja wij kunnen toeft niet toelaten' dat eö'n-bede-"* 
laar door dé straten «werft, De v*asg is niet of die door de straten Jiwerfti Ue 
vraag ia'of <Ue bedelaar gelukkig kan aijn met aijn wijze van levasti, is düt'liet 
geval,'dan bil jf Je er tooh af. HIJ heeft aot zoveel recht om» als individu, 
aijn eigen leven te leven, ziohzelf waar te maken als ieder suler,. BSsa waerora 
mogen WIJ aannemen dat aaa rtlniater-preeSdent, of een lid van e«rt senaat, als 
persoonlijkheid belangrijk le; en een bedelaar niet? Hun belangrijkheid ve*w 
schilt niet, al/eeïi bun pretentie, En dat gelldt ook voor vroom mens, een 
vroom mens dif innerlijk woo» ia» die leeft vanuit de öod din hij erkent, waakt 
aiohaelve walsr,' dat is volledig aanvaardbaar, Maar iemand die vroom is- omdat 
hij »i«h houdt san alle uiterlijk» regels, dat is alleen omar - neem mij niet kwalijk dat ik het zeg - iemand die huichel'', tegenover de vsrold, tegenover • i * 
Ood, tegenover slohaalf, J® moet ds ooasequoutie* trékken van persoonlijk zijn, 
van individueel bewustzijn? be'ie-ren, ja van oen Jezelf waafvinkon, .Sn die con-
sequenties aijnt dat niets van buitenaf belangrijk tenzij h.»t in j«zali' vol-
ledigs beantvooi-ding vindt, dat niefcs van do ontwil-tol Ingen, die rond je plaats-
vinden, bepalend is voor wat je bont of moet alju, dan datgene wa* Jo innerlijk 
als Juist erfesnt en waaraan je je dan ook praotisoh wil wijden, Jlat is misaohien 
te eenvoudig allemaal, als je het zo zegt én te moeilijk. Daarom zou ik ar eon 
p\*r raadgevingen aan toe willen voegen? 

Mensen* een veertje raap Je gemakkelijk op, een otuk lood van 3oo Kg-/, 
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krijg je niet omhoog. U kunt oen kleinigheid, die voor uw individueel besef be-
langrijk is, gemakkelijk waarmaken. U kunt niet zonder meer uw hole leven veran-
deren, Streven naar een individueel besef, een persoonlijk begrip en aansprakelijk 
held, kan nooit gebaseerd worden op een plotselinge verandering van alle waar-
den? het ia niet te doen. Maar het kan worden opgebouwd uit hot zorgvuldig, in 
de kleine dingen, Jezelf stseds meer waarmaken en steede meer eerlijk zijn tegen-
over jezelf. Het bewustwordingsproces, dat zioh zo afspeelt, lijk* in mensenogen, 
omdat er geen ontatellende gebeurtenissen zijn, missohien wat dwaas en futiel 
eigenlijk, onbelangrijk. Maar wat Je aan bewustwording op die maniet opdoet, is 
blijvend, Eh het is bstsr één klein deel van Je werkelijke wezen zó waar te ma-
ken, dat Je besef van de totaliteit, het oosmlsohe bestaan dat je hebt, iets gro-
ter wordt, dan duizend dingen speotaoulair te veranderen, zonder dat je daarvan 
werkelijk iets met Ja meeneemt. 

Eb dan geloof ik dat er nog een paar punten zijn waar ik je op mag wijzen. 
Kijk eena, u neemt verplichtingen op u. Heel vaak worden die opgelegd door maat-
sohappljen, door de godsdienst en dergelijke. Wouneer u zioh bewust en eerlijk-
tegenover anderen loszegt van dio verplichtingen, is daar geen bezwaar tegen. Maar 
een mens die zioh aan een verpliobtAng onttrekt, die hij aanvaard heeft of erkend, 
handelt ook tegen ziohzelve verkeerd, want wanneer Je niet uit een innerlijke waar-
haid en een innerlijk besef komt tot het terugnemen van een bepaalde belofte, -of -
wat anders, heb Je eigenlijk alleen maar gefaald tegenover jezelf. Ook een belang-
rijk punt. Jé kunt dus niet zeggen! Wereld nu ben ik mijzelf, alle verpliohtingen 
die er waren, die ik heb aangegaan, bestaan niet meer. Je moet zeggen! Wereld ik 
travht mijzelf te worden, bepaalde verjrlthhlingen zal ik afwikkelen en dan niet 
verder aangaan, aan andere verpliohtingen zal ik tegemoetkomen, maar ik zal traoh-
ten ze zodanig te wijzigen dat zij bij mij passen. 

Ü ziet, het is eigenlijk niet zo moeilijk om een individu te worden, wanneer 
je alleen maar de gewoonte aflegt om te denkon wat oen ander Je zegt. Wanneer ie-
mand u zegti Ood roep* u, dan moet u eens een keer luisteren en zeggeni ik hoor er 
niets van. Als iemand zegt» Ood heeft u nodig, dan zegt ui dan moet Hij het mij 
eerst maar eens vertellen, maar het is maar een aribm Ood wanneer Hij mij nodig 
heeft. Als men zegt» U hebt Ood nodig, dan zegt u» welke Ood en hoe? Wanneer 
men zegtl Maar Jezus heeft ons geleerd, dan zegt u. Dat kun Je me wel vertellen. 
Maar wat heeft Jezus zelf letterlijk gezegd? En neem dan desnoods een evangelie 
daarvoor en kijk dan wat dit u te zeggen heeft. Bat is veel belangrijker dan alle 
deskundigs interpretaties van mensen, die er zelf ook niets van afweten. 

In een dagblad wordt u verteld dat deze misdaad afsohuwelijk is en dat gene 
uiteindelijk eerder een deugd is dan een misdaad. Wanneer iemsnd uit eigenbelang 
iemand ombrengt, dan zegt ment Dat is moord, dat is wrsod, dat is sleoht» Maar 
wanneer iemand dit doet in naam van het vaderland, de eer, de zekerheid, dan ie 
hij ssn hsld! Js kunt niet met twee maatstaven meten. Doden, is wél of nlst aan-
vaardbaar. En iemand die u vertelt dat het anders is, die zwendelt, die liégtl 



Jfckaa men bv, ook aeggen dat een parlementaire demooratie de enig Juiste vorm van 
democratie is, dan fcunt u dut natuurlijk geloven. Maar ie het waart Is een par-
lertentaire demooratie niet de uiting van het onvermogen tot beslissen, in het volk 
aowel als in de regeerders. Men kan aeggen dat een diotatuur onaanvaardbaar is, 
maar een diotatuur kan nooit ontstaan, aonder dat anderen zloh vastklampen aan de 
dictator en Km maokt vertenen, Je kunt spreken over de armoede in de onder ontwik* 
kolde gebledin tan deze wereld, maar dan moet u «ioh eerst eens afvragen» 

A* fit Verstaat men onder die armoedet Is het miesohien alleen een andere f. 
"Mtttat, 

een standaard van leVen, dan men hier kent? •'!</ >•. 
B. Moét men aioh niet afvragen of het Voor die mensen nu werkelijk soveel ] 

befê* ia, Om gelijk te worden aan wat u bent? "\v?:V 
'Tmtf* j"•'• ' • 

Dat ie een vorm van selfstandig denken, jezelf vragen «tellen* Al» men u zegt 
dat da Paus, de koning, of iemand andere gesproken heeft, dan zegt ut 0oed> dat ; 
heeft desb gesteld, maar wat voel ik* wat denk ik? foor mij is dit niet beslissend, 
het is sleohts een punt van overweging, Als je op die manier verdergaat, dan ont~ 
d * je al heel gauw dat ja betrekkelijk weinig weet» dat je betrekkelijk veel aan-
voelt, maafr bovenal dat veel van hetgeen u als weten wordt voorgesteld, is feite-'tv 
een sekere onwetendheid omvat» namelijk dé verwaarlozing van vele aspecten, een > * 
absolute éeiiai jdighoid, of selfs het hanteren van drogredenen» die als asioma»»i 
worden gebracht. Op die manier leert u zelfstandig denken! Bn als je zelfstandig' 
denkt» dan Weet je waar je aan toe bent» Ik meen dat een Sngela staatsman eena «ei< 
nadat H l djp rust was»i «ooit is een oorlog dichterbij dan op hetvogenblik dat 
iedereen spreekt over de wenselijkheid van vrede, Daar had hij gelijk meet want daj? 
is het geweld aanwezig en wat men zegt is alleen maar een poging,, om u af te ïéidéu 
van da we&alijke aanleiding tot geweld. Iemand die zelfstandig is Voelt die ding<5 
niet alleen aan» maa* hij et el t aioh vragen en hij leert daardoor veel omtrent diev 
werkelijkheid» ook omtrent zichzelf. Hij zal overgaan naar een geestelijke sfeer \ 
en nist bestaan in een wereldje van illusies, die hij langzaan? één voor één mOa1! 

, overwinnen, Hij aal gekomen aijn met de neiging de werkelijkheid te aanvaarden én 
elke verklaring en illnsis eerst ta ondervragen» zien of het wei ao ia» En *t> 
iemand komt dan tot een aanvaarding wan een voor hem volledig relde géeatolijfce 
irareld, waarin hij aioh vrij kan bewegen. Ik «01001' dat ik hiermede voldolnde 
over dit onderwerp heb gezegd. Kag ik u nog eefi raad geven? 

Ken van onae spreke?)* aal, na de pauze, uw vragen beantwoorden. Wees a»tubv 
niet bang ao ta vragen» Ya«l mensen aijn bang dat hun vraag doni is, «ij begfrij-* , 
pan niet dat hun awijgcji, veel dommer en dwaaer is, * * 1 

In de tweede plaats aijn veel mensen bang om in het ongelijk gesteld te werdeè. 
Het ia boter in hot ongelijk te worden gesteld en zo voor jeaelf een nieuwe bèn&r : 
datfn&v^/je persoonlijke waarheid te vinden, dan een dergelijke zogenaamde 
nedeTing te vermijden en daax̂ koer je waanbeelden in stand te houden. De mans moet,, 
komen tot oa^ CtfroJfwinning van wi jn illusies owtrent A« wereld en «iohzelve, om te 
leren leven in de werkelijkheid Va» die wereld en aijn werkelijks ik te erkennen*-

• 'v";. Goede avond, '. 
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