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Een x in de kantlijn betekent de vraag. Hilversum, 1 november 1976. 
ii _ ii ii »• " het antwoord. 

Goedenavond vrienden, 
Allereerst moet ik U er op wijzen, dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn. Bat is 

om teleurstellingen te voorkomen wanneer u het zelf ontdekt. Dan hoop ik, dat u zelf na 
zult denken. U kunt nooit weten hoe een koe een haas vangt. Dan hebben we het onderwerp 
van vandaag: DE ZIN VAN STREVEN. LIJDEN EN GENIETEN. 

Het zijn drie dingen, die de mensen kennelijk als een tegenstelling besohouwen, maar 
ik ken een hele hoop mensen, die ervan genieten, dat ze streven. Er zijn zelfs mensen, 
die ervan genieten, dat ze lijden, want dan hebben ze reden om zich te beklagen. Dus 
het is een 'beetje een moeilijk onderwerp en ik zal proberen om er kosmisch het één en 
ander aan vast te knopen. 

Leven betekent eigenlijk ook ervaring. Wanneer je gewoon maar bestaat en er gebeurt 
niets, dan kun je net zo goed niet bestaan. Wanneer je dus leeft, moet er iets gebeuren, 
maar als je altijd in je leven alleen maar geniet, dan zie je het niet meer zitten, 
maar geniet je niet meer, omdat je te veel genoten hebt. En dan beschouw je al je ge-
nietingsgenoten uiteindelijk als nieten. Dat is natuurlijk geen prettige zaak en krijg 
je lijden. Lijden heeft z'n slechte kanten, maar denkt uffcns terug hoe opgelucht u zich 
gevoelt wanneer u geen kiespijn meer hebt. Dan verandert er iets. Je gaat ineens besef-
fen wat het wil zijn, wat het betekent om nu eens géén pijn te hebben. Dus deze dingen 
vullen elkaar wel aan, dacht ik. De genietingen, de vreugden en het lijden vormen eigen-
lijk een scala, waarbinnen beleven mogelijk is. We worden daarin geconfronteerd met ons-
zelf, met de wereld, die om ons heen is, met onze denkbeelden, met onze dromen. Kortom 
we leven, we beleven en we leren. Nu is streven weer het zeer gericht proberen iets waar 
te maken en ik kan me best indenken, dat er ook mensen 'zijn, die zeggen "voor mij hoeft 
dat niet. Ik heb er niet zo'n behoefte aan om te streven, want ik heb toch de eeuwigheid 
en uiteindelijk komt alles goed.". Maar het leven is ook net een keukenmeidenroman, 't 
komt in ontzettend veel afleveringen, incarnaties en andere gebeurtenissen en uiteinde-
lijk kom je toch terecht in de totaliteit. Haar streven is iets, dat je voor jezelf doot, 
ook wanneer je dat niet toegeeft. Je hebt in jezelf een soort duiveltje zitten, dat zegt, 
dat je iets waar moet maken, je moet iets bereiken, je moet iets presteren., Die presta-
tie is op zichzelf misschien helemaal niet zo belangrijk, maar het denkbeeld, dat jij 
iets beter kunt doen dan een ander of dat je het verder leunt brengen dan een ander, geeft 
je als het ware een heel nieuw perspectief. Het is of dat je zaken leert overzien, die 
anders aan je voorbij zijn gegaan, 't Is net zo iets als met de kiespijn. Ze is onaango-
naam, maar ze maakt het je ook mogelijk om te begrijpen hoe pijnloos eigenlijk een 
genieting is. En op deze manier is het streven voor ons toch ook wel een voortdurende 
noodzaak. Wanneer wij helemaal niets hebben om naartoe te kijken, om voor te levon, om 
voor te werken, dan worden we stuurloos en in die stuurloosheid beseffen we veel minder 
wat er gebeurt. Daarmee heb ik geloof ik één punt gemaakt: de zin van al die dingen is 
eigenlijk het leven zelf. Ze zijn er, omdat het leven zonder die dingen eenvoudig niet 
kan bestaan. En voor onszelf kunnen we daaraan toevoegen: het is juist door lijden en ge-
nieten, door streven en falen, dat we steeds meer gaan begrijpen wat we zijn, wat we kun-
nen en ook waar we eigenlijk naartoe willen gaan, wat voor ons belangrijk is en daarmee 
leren we onszelf kennen en zelfkennis kan ook erg belangrijk zijn. 
Wanneer je de Kosmos zelf bekijkt, och, dan is het nogal eenvoudig. Stel het zo: de eeu-
wigheid is tijdloosheid, d'r is geen tijd, alles behoort tot de eeuwigheid, dus alles, 
wat er ooit geweest is en wat er ooit zal zijn. Alle mogelijkheden, die maar denkbaar 
zijn, zijn in de eeuwigheid ergens werkelijk. De grote moeilijkheid voor ons is, dat we 
die eeuwigheid nog niet beseffen. V/ij kunnen aan die eeuwigheid niets veranderen. Dat is 
ook duidelijk, maar we kiezen eigenlijk in die eeuwigheid onze weg. En wanneer we nu al-
leen maar leed kennen, worden we moedeloos. Dan is het een verdoving, een verveling haasî  
want in het begin, wanneer je lijdt, dan ken je nog enig zelfbeklag en misschien is er 
een omgeving, waar tegenover je je flink moet houden en dat stimuleert dan. Kaar als het 



dat het lijden vermindert. Dan zijn er ogenblikken, dat ae d a n n 
een ogenblik eventjes genieten en wanneer we die ge niet:ingen ge : ^ ^ ^ ^ 

:: 2 a;t ̂ M ™ ï r L S - « 
raet meer delen van die totffeit van I k k e n mensen, die 
Een mens is, wat dat betreft, soms te nara, soma w e e r verge-
huilen over koeien die { begïijpeHjk, maar mensen, die denken 
ten onder het genot van een biefstuk, at is ̂  ^ gevonden wanneer de 
"ja, maar moet dat nou zo zxjn ?" D i e j f N e d e r i g e wandeling worden in het 
biefstuk aan de bomen ^ u groeien m.ar het zou z n M o & nemen, zoals ze 
bos. IMS dat tón eenvoudig niet. Het :Ls zo niet. we p r o c e S öen van het leven, 
zijn. Lijden is ingecalculeerd xn hetbestaan. et is één van v a n h e t leven 
En als we naar de zin ervan vragen, dan kunnen we net zo goea « k l e i n 
zélf vragen. Uiteindelijk, u kent allemaal die hele situatie, niê Lwaar ^ ^ 
visje. Nou, dat eet algae. Er komt een grotere vis ^ ^eer, vliegt ; w o r d t geBla~ 
grotere vis, vaïk, dfi wordt op -n 

sterven, ook van pijn, van lijden, En ja Jgj. )at i a leed voor . 
gena op 't nest jonge ooievaars heeft zit ten, W e d a w ontor^j ' a r d h e i d t J e lcunt 
hen, maar zo is het leven nu eenmaal. 't hardheid kunnen aanvaar-
niet zo halfzacht zijn en niemand mag lijden. Je moet gewoo helemaal 
den van oorzaak en gevolg, ook wanneer je de oorzakelijkheid misse x 
kent en alleen maar met het ^volg geconfronteerd wordt ^ f . f ^ n d e S n betreft of 

S r » r ^ s ^ r s x s ^ S H S s s l ^ I Ï 

sommige mensen zeggen, "ja, we willen de dleren nx , j & l a c h o r ^ 
Dan gaan ze naar de slager en dan halen ze een Kilo pens 
om. M e hond heeft het inderdaad nodig ^ a l s je dat'aanvaardt, 
en lijden ergens nodig zijn. 't Is deel vanhetgene, ^ aller,aal tezijner-
dan zeg je "ja goed, ik kan h e J - d niet ^ J ^ a t niet Lnnen verdragen. We zou-
^ i T S S ^ ^ S S : ^ we moeten dat accepteren. Het is nu eenmaal zo. We 

blij mee ^ n zijn. Misschien is ̂ t alleen maar een ^ ^ S h i e n g e n i e t J e v a n 6én 
dat je zegt "wat een heerlijke dag . Ikgeniet i c h t ' ^ a n d e r e mensen, die ver-
of andere heerlijke schotel of alleen maar van net e z x c j M e d e m e n s e n 

fChZelf^nearHe3 S ! ^ T ^ l l ^ n L i n beetje te 
T V n K te kiezen en bewust te kiezen uit de mogelijkheden, die nu voor ons be-etuwen door zelf te kiezen en Dewu s t r e v e n i n het verleden." Het begint altijd 
staan. Je kunt nooit zeggen i k f i t ̂ m , rouiette. Het kansspel begint bij 
vandaag en altijd weer. Het is net als een eexiijKe werkeliike series en een wer-

m m s m é m m m ^ 
m v « n -H-ik v/orden." Maar waarom willen ze njic woro.en . uv w m u i r, 

S Z ï S J h . 8 "ebhenfZ faïèn het lijden als het „are van aio,u a f . d e .>eane-
rilkheid. de betekenis ervan verminderen. En dan „orden ze 89 jaar, ze zijn hanS voor 

S S S S S f e a s e « ï W " 
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van Jezelf. Het is dan wat de rnenBen vaak noemen een soort Inwijdingsgang. En je hebt 
't niet altijd makkelijk. Er zijn vaak tegenslagen, waar je nooit op gerekend had en 
wanneer het geestelijk goed gaat, gaat het materieel slecht en als het materieel slecht 
gaat, dan had je verwachtingen van geestelijk beter, maar dat gaat ook niet door. Je 
rnoet er elke keer tegenop boksen, een streven, want je mogelijkheden zijn beperkt. Men 
moet elke keer kiezen en wanneerje nu werkelijk met je hele wezen voortdurend kiest, 
zegt "dat is belangrijk. Alles wat ik heb, alles, wat ik ben, zal ik gebruiken om in de-
ze richting verder te gaan." Dan komt er ook een ogenblik, dat je die dingen als een 
deel van jezelf gaat ervaren. Hoe heet het zo mooi in kindertermen ? "Je groeit groter." 
Het klinkt erg kinderlijk, maar "groter groeien" is niet in de lengte van hieruit alleen 
naar God toe of alleen in de breedte veel meer kennis bezitten. Het is eigenlijk een 
combinatie ervan. Streven naar een dergelijk bewustzijn betekent, dat je de onzichtbare 
waarde van je wereld gaat leren kennen, gaat leren begrijpen, maar dat je ook door de 
uiterlijkheden heen gaat kijken. 
Och, ze hebben zo'n mooi woord voor de wereld, "maya", begoocheling. Alleen, vergeet 
één ding niet, Maya was de moeder van de Boeddha. We leven in een wereld, waarin alles 
misleidend is, zelfs datgene wat we in anderen schijnen te ontdekken, zelfs do waarheid, 
die we menen gevonden te hebben. Ergens is het misleidend, niet door de essentie, maar dar 
de betekenis, die wij eraan tot&kennen. 
En op deze wijze kom je dan ook wat vrijer te staan, 't Is een term, die u misschien 
allemaal wel kent: onthechting. Nu zijn er een hele hoop mensen, die denken "onthech-
ting betekent niets meer hebben, niets meer willen, zoals Frans van Assisiü, die eten 
nog onsmakelijk maakte met assen, opdat het vooral niet de smaakpapillen mag strelen. 
Nou ja, goed, als hij daar een bevrediging in vindt, is het voor hem een vreugde om 
het te doen, zoeken in feite. Maar dat is onzin. Misschien rnag ik hier een ingewijde 
citeren. De man was Indiër, heilige, weet ik wat nog meer, een yogi en al die dingen 
d'r bij. Toen vroeg een Meester: "Wanneer u nu niets hebt, waaraan u hecht, waarom eet 

_ u dan zo lekker als u de kans kreeg ?" Toen zei hij: "kijk.Jiet.is een dwaas, die het 
heden_nlet geniet en_dle niet het lijden van morgen draagt1.' Maar 't is een wijze, die 
zegt: "'t lilden kan mij niet binden en de genieting is een voorbijgaand iets, dat z'n 
l̂ ftkgjiiïŝ reed̂  ' t in 'miT zelve töTëëh nieuwe kracht of vreugde ifTge-
worden". Ik dacht, dat u daar het onderwerp ten voeten uit hebt. Nu weet ik wel, dat als 
"je zo zit, dan zeg je "waarom mot dat nou zo ?". Ik zeg niet "moeten", nee, 't is altijd 
"mot". Misschien ook wel, omdat 't zo'n mottige uitroep is, want 't is langzaam maar ze-
ker door overmatig gebruik verteerd. Waarom mot 't zo ? 't Mot zo niet. 't Is geen on-
vermijdelijke noodzaak. Wanneer je eigen besef, je eigen gedachte verandert, dan veran-
dert de betekenis van alles wat gebeurt. Lijden kan soms aanleiding zijn tot erkenning, 
tot vreugde, omdat je juist door je overwinning op dit lijden, op die ellende, op dit 
leed, op deze slag, het gevoel krijgt: "Ilc kan er beter tegen. Ik kan toch begrijpen, 
dat er meer is dan alleen het beperkte, dat voor mij telt." 
Een typisch voorbeeld is misschien een tamelijk recent geval. De vrouw is ondertussen 
overgegaan, maar 't was een kankerpatiënt. Ze was bang voor kanker en 't was ook tame-
lijk pijnlijk. Ze hadden eerst al één van de mammalen afgezet. Er waren uitzaaiingen in 
de oksel, 't ging in de long, enfin, er was niet veel goeds meer aan en u heeft zulf 
misschien wel op de een of andere manier gehoord, dat dat dan ook eon erg pijnlijk leven 
iü. Dié vrouw, dio zat or in het begin ontzettend mee in. Eerst al het idee "mijn eigen 
schoonheid is dan toch een beetje weg" en daarna het idee van "ja, nu heeft het nóg. 
niets uitgehaald". En toen begon ze eigenlijk zichzelf te bekijken, toen zei.ze "ja, 
maar ik ben een dwaas, dat ik mezelf beklaag." Deze vrouw heeft op haar ziekbed een 
groot aantal versjes gemaakt, gedichten durf ik niet eens te zeggen. Het wonderlijke 
is, dat juist die zo blijmoedig waren. Van die vrouw zeiden de mensen altijd: "wat is 
ze ontzettend blij, ondanks haar grote lijden. Toen zei ze: "ja, maar ik heb ergens er 
ook van genoten'.1 Ja, toen was ze aan onze kant. Ze zegt: "want te weten, dat je afgere-
kend hebt met alles, dat 't niet meer hoeft, dat je nu de laatste tijd, de laatste maan-
den, die je blijven, dat je helemaal jezelf kunt zijn, dat je kunt puren uit 't diepste 
van jezelf." Ze zegt: "dat is eigenlijk een genot en toen heb ik pas begrepen wat belang-
rijk is geweest in m'n leven en juist daarom kon ik toch blijmoedig blijven." Een beetje 
dwaas is zo'n verhaal verteld togon do monuon. "Ja, een mooie gelijkenis, maar er zijn 
or moer." B'r zijn een hele hoop mensen, die op een gegeven ogenblik afstand moeten doen. 
Dat is lijden, dat is leed. Afstand van dit of van dat en die dan toch ergens ook de be-
vrijding ervaren van het niet meer belast zijn. Ja, dan hoeven we da.t natuurlijk weer 
niet te doen in de richting van de man, die z'n vrouw verloren had,u'l/as ontzettend van 
streek en toen eindelijk, toen hij wakker schrok, zeihij "ik heb geen broek meer aan 
m'n boen" en dat heeft hij ook geweten ook. Het was een kruk. Hij ontdekte toen, dat hij 
een de^l van z'n ''betere ik" kwijt was geraakt. Maar goed, het is maar hoe je het be-
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v r a g e n het ralj niot meer. Ik^eb er wel e b e l J f a v o n genleting> van streven. 
Ban zoek taleite n T d e ^ n v L Set leven, n,aar die 4in van het leven ie de g f c Dan zoek je m ieiue u» IM» m i ar 11c wil wat betekenen voor de wereld." Dat 

S S ÏÏ.^daïïHiotÏXjfcZ i s S nu T Een karl,catunr In de geeohiede-

lïtoït la dia S b je direct van God gekregen, maar dit stoffelijk loven niet. 
^ S T J S S - : onzo'kant 

•t Blijft bestaan natuurlijk. Zo lang je mens bent, hebje aiTija wex 

-Ja kunt u mij duidelijk malcen hoe die jongelui, die nu zo'n jaar of dertig, vijl en 

•"t is van ^ ^ - e -

Ï S r , s a g -

S ï t ^ l S n t ï ^ t - lk%robeer X ^ X ^ d S M . 

voor jou die wereld. dan lam je zeggen: "zo lang het er is, ik ̂ niete^an lkve^ 
voor volste recht. Geniet van de wereld, geniet van het leven. 

voor de wereïd. voor de Kokos, voor geestelijke en andere waarden wakker te roepon 

^ e n Z e \ Z Z S n leven. ̂  pijn is geen echte pijnmeer -t Is een _ 
„eet verdragen en waarvoor je je bewustzijn moet omstellen, zodat t J » wlniéfno|e 
ïïik kwelt En de genieting, och, 't is de vreugde van een kort ogenblik, die eigenlijk 
lllLn naar zin L f j S waneer je d a a r t o beter gaat begrijpen hoezeer je gebonden 
W L T S m S d e l i S e n , beter gaat beseffen hoe je je leunt bevrijden ervan. Onthech-

^ n o a S S s t z S r Set Meegenieten en niet-lijden. Onthechting is eerder niet -
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-BU am 'STTIUSEEICLTQA ueg UBA ;c99js op UBB UESSBDUBE '+9TU qoxz UB^ 9z uo «eeq pBqeS. oz 

OBA uaAei'ieq -I9AO U9.3BPT eq. JBBUI qjz ez q.UEA ^CjT^möooq. S^EYN XOOA BOZJSLÜ/ 
i üèSuëartTïinz pu^sjjyjflM X99A n i^p 

Hoxu N AJRUERR'3X^193 Q-WV U9A9 QC XEOA «jgq-GQ YEN UOAO eC IOOA «qgq i?Tpon q.9XU -[T OÏT> 
iworaJi 9Tn XB eC qgq aexq "«Sez 'U9A9.0 eq. qsux opqeeq uoe jmiq iuo a 
ÉRTN ^TOWTr^^WJP^TWW sagpuB n 9TP <eT8xeue 9TP T« 
û00A9irq.ar90q0:TcI u u9 ^9q U9pcxi9p9ui üëiïr süeë^TretB üg -uCxz sooXuTz oxp «sgT*ora9 

«« U9.X9 AN N ,XXDS,9A UBCE 4 W u ,PUXA 'uTz SXUXBA X 

_!j.utvj[ ugdigq q.9xu n qBp «^TiquaSo q.9q do ueqqgq 
ga u9pCxT9p9ra uio do eu99 B*BBXd e^szee 0p ux u *pnoH 4 ueAeS p.xooAq.uB U99 ̂T 3bh + ^ 1 ugdieq gq. upxBBp JBBq uio 
ueop >tx u®[ aBA *0C9puo pu9^^9zq.uo jg q.ppTI ez "0°P ^0UI *PTI0>PlT^°SJgA qeq 
U9 idmrqaSdo geui 2Bp gXgq 9P ^ q.xz *BBP U9 Bumoqa: g>ipTX9S9aA ep UBA ^jeeq uCxd XBBm 

-9T9U 9XP 1 ATIO.XA9UI U99 q.9UI STnq2e9lda9A U99 UX UU U9UT6S UOOA 3lT «UeSSeZ «OU HOM 0*11 X 
*sx q.BB.xd9Sq.xn XB uea-iepax q-BP WT*!0!! 3-j „ 

i epugopxoA *U9jgX 9j_9P je^qóClaxoA 
UBB pToqu9puoqo3 BX^moJxe^A^mwo^ ^gq u9 ^ 9? XgA ^JP'^PI^^X^^iig 

UT UO.XOUIOSX ^ AOEALNO IPJO^QJOOA of X9AJQ 'ep x^^mfts^ 0P ^ÏT^T0 sx PUBX 

.mu pu^t^or^q uT «OT 'uopPTLBHtL 'upfd spa e^TLtfjieSep. jjaa epp^e^imm 
-®q uT8 ezeput -xoon ̂%upTiï«eA UBQ; „•«eeeoido jXgzqoTz XBZ WJ™* ^SS^IS 

9.X9PUT3 Q.TP üpï 31T U9 tïBBpgS euffui *èq qeq 3Ï?,, :*J0B9q ue pieï9A;U93T9 9^0^90^05 
-91 9C Unor'ufTd uoo BU9S.X9 U9UUrO{ ̂9TU ^jTf UBP 'UORTA « MlliJ9 

-Toioq I, i mi-B^ë- 9TP ̂OUUW, -UOPPTT'^p eF UTZ 9,9^9Z UI •U9dI9q 
-9jS-eïe4rSpV 0poöuSop U9IBpjB ^00 qooq. 9P ^eom U13C[ •uo^no^ u9 epSnö.xA u^ e^A^eq 
6TB yvjxvmo* epu9Jtipq.xooA~ue9 ItTT^WC uo9 

-un/A .xmn .özm.T^tvx ueo nTT^V^mi uo P'foquooqoa S9IXb bu u uo.xep 
-üb urn 9xp ïera sfBBq eqosTUOitóBq do pueatip^ooA e^qoBPe2 ueST9 9P B̂piuo ^ 
—«XOOA 19XU 3tfTTU92T9 S^9T UOPPTI ST pUBIJ9UI0Z UT UBB^eoq UBA 9ZBJ 9Z9P UT 99H Bf " ^ 

i PU^ALL UT IXN^OQ BUP %EQ >IT iwptq UBCI ^UEPFTT UBA UUOA UOO ^00 V^ ^ U|B X J 6 * L i epuoopxoA q.9q ST Bf 'ST PTH 
uepaoA TBZ ëpjT9zi9q nou 9P ^ 'nop UBA wÓbauba ^efu jlI_2uBOz25ri:reï>UB «00J®Pef 

2TiqoTAU9Ao ôora ef ^TOg^ü^j) jooauqïïJ^^TI ^oxnueAQ^B^Ï^r^^^ / 

-ST^CU 'ueop et uw B^raTröS^fer^öii^^ 

^eqoq.tT 'ïp,,: uo.^oz 0 puV^I '^«90^ u^m^röu^ v^oj ^P 'W» «P 
epirezïeq S WLF^ ^OTU 2TPNOAU99 UBB!).Beq BA U^BBA 

5 9p ux U9A9"[ %9q^——HjiiSQ—3xpou suo ^OOA 9TP ' ̂JIieTPBT^ 

IS^A U9BBTU9^n9q92 9P UX I83LBQ08 'U9399Z ^X ,90UI 90q JCBBW U00A9S 9JBA J9Q 
8TB 9P A99UUM «uepop 9^ PUBUI9T ULO Q.90P ^9XU ^BP 9P BTB ^BBUI 'UBBTS P00P PUBUI9T ^ 
9P 'IPT}L -BT U9A9T U,Z UBA T99P UI9q ^OOA q.TP ^PUIO ^BP IBBUI JCfJBA BT ^Bp Bf -

^^ ^ L ' 'SuBSaOAO 9p 8U9PPT^ 
q.dooXa:oop .T99A U9A9T 9X9q u,z CTq ^«OUUBA ^Sturo^ m9q pxq P99T 9PJT9Z^P jBp «U9QQ9Q J 

EQ. U9Z9T9S B^T ^9* U99 SU99 3tpTTUB2T9 WOBP M * Q.90pUBB P99T AOPUB U99 PUBUI9T BT? X 

l jBB̂ugimiioo n q-qgjl 
• 1U0B »Pxa9UBT9q nu 9p 9TP 'U9X9SUpTqOSJ9A 9T93iU9 9XP UBA aBBtn U99TTB *9XU 

«U92UTP 9TIB UBA q.U9q X99P 9p J99Z90q ^99ga9A 9P J99UUBA U9pPTX 9^ OTSpUO U9A9 BUIOB mO 
U9 U919TU92 9Q. UBA U9TCT/«IIOS UIO 'U92U9QA9A 9q. UT 9? rao ST B^BT UBB^S9q q9q ^Bp U9239Z 

U9 U9An0q0S9q ^PTT^pUOZJB UBAXBBP SITB,9P 9tIB U9 U9TZ U9 U9An0q0BUBB U9UUmi X99q92 
aeq OA u9XXnz ccnnp u9p do ^BBUI 'q.paoA aepupn u9TqossTw TTO«P 2uTAEX9q ep aeen 

-UBA ^00 'UOA9X »ïne^ST UEIL^ 'UPXZ PT,A J99TU 9A U9XXNZ '^^R^JZ SB T 
speels U9 up-fz uepuoqeS U9XosuPTqoB.xoA eXod«tTs jo 9X9^U9 9P UBB .xepupjt PTA O^m» I! 

•ATOATTBAOA ep aeui U9PJOA 9} ccoop U99XXB OA uguutui C^BP uo upTz PT^A U9XIT" VT/\ 
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Gun liaar de vreugde om zich te beklagen en laat haar rustig praten en luister niet, 
want u kent het verhaal tóch al. 
llll bL^^Vt°ji1kunt8doen, maar medelijden hebben met iemand heeft weinig zin en bo-
vendien! zoals u het voorstelt, nietwaar, heeft de persoon al medelijden genoeg met 
Tichzoïf en hoeft een ander zich niet druk te maken. Een klein beetje nuchter blijven. 
D'r zijn een heleboel dingen op de wereld en ook in het hiernamaals zo nu en ̂ n, die 

^ ^ S E ^ ^ ^ ^ t ^ M ^ m ^ Z ^ ^ er zelf niet bij betrokko 
X^^T^^lTöar^QiJ^lgtj^l^Tegalf vrede en kracht zoeken. Dankun 
^TTTTo'linderlnïsöchien iets daarvan geven. a & o S ^ , ondanks m'n kwaal, geniet ik van het leven en geniet 
i f ^ f alles wat ik heb en kan ik haar niet duidelijk maken, dat dat óók bestaat. 
Hier heeft u een aardig voorbeeld voor m'n stelling voor al de anderen, dat een lijden 
of leed en genieting soms samen kunnen gaan en vaak zelfs aspecten zijn van één en het-
zelfde besef en neem me niet kwalijk, naar ik vond 't leuk, rust is voor een ander. 
A , tegen mij zou ze gauw "ja, jo bont dood, jo hebt er geen last moer van, wat praat 
jo 1" zeggen. 
7,U la ale do dood voor do dood. , 
1 at Lhu?ft wel op tegen do tijd, dat 't zover ie. Sterven ie iets, 
een^a^voorgljn, omdat i i ^ t W g n w a t - het io. Och en bovendien uit de ervaring 
^ j g ^ f ^ ^ r j ^ n enkele llchaii.olljko nevonver-

6io M j g r i ^ ^ v a n rekening 't l A nlot 
^erg~aTa een kjjlHjïtg^ 
"1aïïï~Tkliiöüt niet té voolliiudülijdun tonon ? 
Nee luiste^.-als u de mènSon^eveel Tnedelijden geeft, fen BU^reert u ze alleen mar, 
dat ze werkelijk beklagenswaardig zijn, w a a r o p ^ e j ^ i h ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ Ê r yoor hun plei-
^ m ^ ^ r b ^ ü d : . E e n bQ^tj^lmrdjdsrJohion, maar ik dacht wel verstandig. 
Dank u wel.voor de raad. . „. . v,H Iemand met geestelijke moeilijldxeden, die op een gegeven moment niet inziet, waar hij 
naar toe moet. Stel, dat je hom een beetje licht wil geven, maar hij blijft in het duis-
tor zitten. Die mag je dat ook niet opdringen, geloof ik. 
Nee je mag niemand iets opdringen, omdat iedereen, dat is één van de voorrechten van 
hot bestaan" z^n eigen weg fnag kïez^n. Het totaal van de mogelijkheden is natuurlijk er-
gens toch wel begrensd in die oneindigheid, hoe dan ook, maar je mag zijn wat je wil, 
m ™ als iemand in grote moeilijkheden zit en zegt: "ik weet niet meer wat ik moet doen", 
dan denk ik altijd aan een gewoonte, die wij vroeger hadden en dan zeiden we "wie zal, 
lil of"ik?" Dan grepen we een cent, Éaar ging het lekker mee, t was toen nog wat 
waard en dan zeiden we: "kop of staart", de een is "kop", de ander is "staart» en dan 
doon wc dat. Als jo zelf geen bssliseina leunt nemon, dan is dit een oplossing. 
Dat ie altidd nor beter dan nieto doon. Do grootste verlamming van hot ̂ anuolljk zijn 
en van alle beleving eigenlijk komt tot stand doordat do ̂ nsen geon boslisaing nemon. 
te je moot kleien. Du» wanneer jo zelf deJceugft nielLm^kt, dan wordt oonvoudig uon 
feoMllJnl^T óöÏBank on'/̂ völc-tiitiuitio t:unohapon, d.w.z. het oude maniio.rtüô b aioh 
i i ^ ^ r n ï e i w e Situatie. Als je nou zelf kiest, heb je misschien kans, dat je d'r 
afkomt. W l T T ^ F ^ ë ï ï heTe hooP mensen is eigenlijk de problematiek van het leven 
iHTSti~als het zwemmen in een mui. Weet u, wat een mui is ? Een mui is een trekgat in 
zee. Tussen de zandbanken zijn dan drie verdiepingen en wanneer je öat water dan een 
beetje laat stromen, dan trekt het. D'r staat een enonae stroming. Als je nou in een 
mui raakt, moet je nooit proberen om regelrecht naar de kust te zwemmen. Dat haal je 
iet" L m aan onze kant en je ontdekt waarom het niet gaat, maar je leunt het eenvoudiger 
oplossen. Wanneer je dus altijd schuin op de stroomdraad zwemt, je verandert dus steeds 
meer de invloed, die de stroming op je heeft en daardoor komt er een ogenblik, dat je 
weer zélf je richting kunt bepalen. Als je in moeilijkheden zit in het leven, dan moet 
ie niet zeggen: "ik ga rechtlijnig door», dan moet je vragen: "welke keuze kan ik maken 
en dan is elke keuze be ter dan eenvoudig rechtdoor gaan. En wanneer je met zo ieirand te 
maken hebt, die met die moeilijkheden zit, geestelijk of anderszins, dan zou ik ook zeg-
den- "als ie het zelf niet meer weet, laat het lot beslissen." Maar. doe een keuze, een 
bewuste keuze, al ia het door toeval, want daardoor kun je langzaam maar z e k e r d e - ^ 
ze onontkoombaarheid, waarin je denkt te verkeren, loskomen. Ik hoop, dat t aanvaardbar 
is, want 't is de beste raad, die ik geven kan. 
Oorzaak en gevolg, kan 't ook wel andersom ? Ik kan 't me wel voorstellen. 
Ja dat is dus zó, dat elke oorzaak het gevolg is van een andere oorzaak, welke in zich 



löl 
f evolp ie geweest en wanneer we dat in het tijdloze bezien, dan is alles gelijktijdig 
oorzaak èn gevolg, dan is het maar de manier, waarop we er naar kijken, waardoor één 
van deze twee l<waliteiten voor ons toepasselijk wordt. En alles, wat nu is, is oorzaak, 
zeker, maar het is ook gevolg. En we kunnen zeggen, dat het gevolg voor de oorzaak 
staat of omgekeerd. Het ligt er dus maar aan hoe we de zaak bezien, maar de werkelijkheid 
is deze: oorzaak on gevolg zijn eenvoudig twee belevlngspunten, welke liggen in onze le-
venslijn of de richting, waarin ons besef zich beweegt door het oneindige. En daarom zal 
voor ons altijd het punt,wat nu voor ons beseft wordt, oorzaak zijn, ook wanneer het 
gevolg is van het verleden,en wat we nog niet beseft hebben, maar wat waar zal worden, 
altijd gevolg zijn van deze oorzaak tot wij ze verwerkt hebben, waarop dit gevolg weder-
om de oorzaak wordt voor een verdere ontwikkeling of keuze. 

IlsdïknuVLd heb begrepen, leidt lijden dus niet altijd tot liefde of hoeft niet al-
tijd tot liefde te leiden, zoals bij voorbeeld in de Bijbel staat ? 
Ja A/at js liefde ? Liefde is deelgenootschap. V/eet u, mensen, die zeggen: "medelijden, 

y- / daar heb ik gew^Tmedelljden mee, omdat TOSlijden werkelijk betekent, datjejusjiet 
m lijden van de ander mee ondergaatmaar daarmee veiminderjehet niet inwaen. maar 

Tïïfcïr Ta'lTefïI e~ U T de el ~Hjn van en dan heb ik gëen medelijden met een ander, die 
l 4 ^ 1 s ik h^Wfheb,-dan lijd ik door dïtTijden en dat beteOT, 
keuze moet doen, voor mij de aanvaarding van de toestand, waardoorlik mfjn lijden ver-
minder, MAT ik heb al liefde en zal- diens lijden daardoor minder worden, kunt u mij 
volgen of is 't te verward ? 
SLTliefde, j alóef^is^i^nli^ totale^ianva^^ . he meeste ...ensendenkenaan 
liefde een zien^als^en^soort wederkerl^hezitsrecU en 
evëHïï^il gepaard i^Hd^TIits^juiaea^ of andere rustplaatsen tot op een miligram 
toe, maar werkelijke liefde is gewoon eenjleel zijn van, het_aanvaarden_als deel van 
joakf-iHlj^jn!^^ en lléHe^iets rnete^ar te "^enhej-
b ^ i T T ^ daar waar liefde is"en eën beejje^besef, daar wordt het lij den̂  gemakkei ijker 
o ^ ^ ^ r T e n ^ n l ^ n ^ 
Tat wel, rnâ ~deTTÏefcïe is de aanvaarding. Je kunt niet zeggen: "lijden ware liefde. 
Integendeel soms. Als je een kind een pak op z'n billen geeft, ja, dan is het niet di-
rect kinderliefde, die je tegëmoetstraalt. Liefde^isjlus eigenlijk iets anders, t ls 
het behoren tot, het één zijn met en niet_in beperkte zin, maar in een weten: dit kan 
few M i gescheiden worden, deel, van n.ljnbesef en behoort daarom als 
'uiting_ook bij "mij eOTrheeft met lijden verder niets te maken. Het heeft ook met ge-
^ ^ T Ï h t c ^ e 'maken. f ^ J J U ^ ^ - ^ Een mens, die 
werl^ljj^^^ eejU^eer^tm^ie heeft. 
twee levens voor de prijs vati. één. ^ j j 

x "TtTaaToÓk niel hetzelfde als de Boeddha heeft gedacht met zijn passie ? 
- Ja, compassie, het medelijden, zoals we dat vinden in het boeddhisme is de erkenning 
van het deel zijn van alle lijden, maar dat is dus niet het jezelf extra lijden opleg-
den, omdat je het lijden van anderen ziet en je daarover in feite zeil beklaagt. Jk 
weet niet of u begrijpt, wat ik wil zeggen. Veel van ons medelijden is zelfmedelijden, 
want we hebben medelijden met onszelf dat we het lijden van eon ander moetm aanschouwen, 
durven dat onszelf niet toe te geven en zeggen dan, dat we medelijden hebben met de an-
der, maar we zouden het liever anders willen. 

x Maar dat was natuurlijk ook niet de bedoeling. - Nee, maar let wel, ik probeer dus duidelijk te maken wat het verschil is. 

ï Ban zeg ik wat de Boeddha leert is gewoon "ik ben deel van het geheel, dus van alle 
lijden, van alle vreugde, van alle liefde." Al wat er bestaat, is deel van mij. Ik ben 
er deel van en daarom kan ik het niet ontkennen wanneer het bestaat, maar moet ik het 
aanvaarden, maar dat wel in mijn eigen eerlijkheid en oprechtheid en onthechtheid, zo 
niet voor mijzelf daaruit een pand makend of een verplichting scheppende, maar eenvou-
dig beseffende en het geheel verwezenlijkende, zoals ik het in mijzelf erken. 

x Heeft dat ook iets met contemplatie te maken ? 
- Ja en nee. Kijk eens, contemplatie is beschouwing, beschouwelijkheid. Wanneer ik iets 
beschouw en ik bekijk v^rttna^stend, dan kom ik er niet verder mee al is "t hetielfdi 

,„ ,als een landkaart bekijken en zeggen, dat je nu weet hoe een land er uitziet. Maar wor-
Wkelijke contemplatie is het opgaan in het andere en wanneer we zó één worden met het 
1 andere, dan bereiken we daarmee voor onszelf een flauw besef van de eenheid, die ons 

werkelijk bestaan is. In deze zin is contemplatie absoluut nuttig en in bepaalde fazen 
van ons bestaan zelfs onmisbaar. Het is gewoon een deel van de bewustwordingsgang, maar 
heel vaak trekt men zich terug in contemplatie van een willekeurig gekozen, meestal on-

. „ m t v n n r W M « W voor ons" of «o, om niet .te hoeven en VM . 



Ja, flat zijn natuurlijk dingenik vind u ^ J ; o r d o d. tlaar 
laten we 't aannemen. We „eten „el niet „aar ze nun Des , 
luister goed. Als je iets afaren heb Toevallig 
haal vertellen. Kr „as een jongetje uit de eerste kias^ ^ ^ ^ 
had de zesde klas ex - - -llessen In ie ^ „ ^ n n e i r zoonlief of dochtelv 
tra voor moesten scnoKKen en aan «ju*. * & . , , „+fmj fiT>hi-i maar van dat in 
Hef niet voldoende snel leerde Ba klexne j o n g e t j e v a n die 
de hoek staan voorstxafheeftMjtoch ^ J ^ l e e r d D r ^ ^ P ^ d e n k e n w e, dat 
vreemde taal, ̂ ie hi nooit meer i n hele 1 ve g ^ o m # 1 U e k e u r l g p i k k e n w e 
we in de hoek staan in het leven, oax er nxeu» w i{ l e n d o e n en dat is iets wat aan 
toch wel wat op. De enige vraag xs of we ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ t S g van de mogelijk-ons zelf is. Je zou dus kunnen zeggen elk leven meteen een verg ^ n o g 

ego°zèlf°'Je' wordt £ 1 n S Ï automatisch heilig, ook wanneer je mo-
gelijkheid tot ̂ i l i f h e i d f oterwordt D a t k a n U i j n o g niet begrij-
pent^^at^is alleen S r S ^ ^ i . daar voor een klas in een hoek ge-

^ g e l o o f , dat we - f S ' . ^ 
schoon ik meerdere malen in de hook heb gestaan in mijn j t , 
op, zoals u „eet, ik mij d a a r o n d e r ni«»er bijzonder f ^ ^ f ^ ^ j ^ t in de 

^^'^Mt TB. 
s a 

nu vergeefs van anderen eisen. Natuurlijk een geesceixj* b i t d e n 
loog komt daartegen in opstand. Dat xs begrijpelijk,want a s die prohlemei 
bestaan, die nu bestaan, zouden de sociologen nxetnodxg zijn ^uden zij 
conflictsituatie komen te verkeren, Mnd mbet soms straf hebben. 

qeSRSS&SSB&Jfeamgs^ 
S H S S t a s s a - s a a s K S -
krijg je mis en v kindertjes, die zeggen: "als xk geen gu-die onaanvaardbaar zxjn. .uan kxiju je «a» <- * ^ » . d e i m o D e e n 

S S L ; S ; : . - ^ : 4 ^ : s y s L ^ i s t ^ 

- M ïï"trre| r p ^ n ^ r d ï j e begaan bommen 

w r n i m m m m ^ 
richten. Bat toijg je, als ° J ™ n l e B a n d a n d e r s ,t h o e f t. Ik heb medelijden met de 
S ï ï X ' ^ Ï Ï ^ e ijn v o ^ iemand, die ex -thedr^onfeilbaar is « me-

- S S S s S S S i a TJyl dat wij zeggen,"ja, dat w- het symbool van Pallas AtheneU In ri, 



Z4 
> 101 , . . 
zou dat niet passen ten aanzien van het probleem en in de tweede plaats zouden ze zich 

afvragen of wa in het Hiernamaals seni-el wórden. Lat is niet het geval. Wij proberen met de ̂ i g e zofg li*, gedachten af te lezen en zo Dat is mee nou ^ 0T) a«?*wereld. Je hebt er natuur-

er wel geen meer, maar je ̂ n s t e f f e l i j k en dan 

1 fd van Fey enoord "Hand in hand kameraden i"». Goed, dat zijn eenvoud:Lg ,dingendie 
horen erbil! En zo vraagt ook iemand, heeft 't eens een keer gevraagd aan (wie was dat? 
Och die kent u tooh niet, een collega van mi,]).Als u hem.had meegemaakt, kent u hem 
nós niet of ü moet zeggen "dat is die vervelende», maar dat is ook weer niet waar, 
want hij £ n o £ geesfig zijn. Haar goed, d'r werd hem gevraagd: "Wat denk u van van 
L t vil "Nou" was 't antwoord: "ik vind 't een man met een probleem. Als hij ^ich vooi 
stelt 'weten ze nooit of 't een aanzoek is of een voorstelling." Dus op die manier 
krl^'ie dan 't idee, flat 't er bij hoort. Als ik u nou alleen maar dingen kan vertel-
1en die JnM^ntijd gebeurd zijn dan zegt u misschien: «"t is erg authentiek maar 
bil'uzelf denkt " "nou" die is nooit verder gekomen, dus dan zullen wij <t wel beter 

e i" ïn ^ leien* 't een beetje beter dan u vaak. Dat is 't leuke ervan ^ kun-
u duidelijk maken dat je dus dood ^ " L ^ ^ j ^ - e s t ?V 
S S ' l ï l T ï v : n l ^ f g ^ t ^ z ^ ^ c e n t seggen: -Oh, ik heb een lezing gegeven op 
de "Gooise matras". Ik hoop, dat ik u daarmee duidelijk heb gemaakt. 

jl' wendoUenedat inderdaad en niet ieder van ons doet dat, maar er zijn dus enkele 
Hefhebbex s voor dergelijke spektakels, die houden u een beetje in de gaten, die ge-
len ons weer de berichten door, soms ook wel 'n beetje gekleurd en vergelijkbaar met 
de pex-Biaedia en ook met de televisie, "Achter het Nieuws» is wat anders dan Aktua" of 
zoiets! Ja, ik geloof, dat ik de tonnen goed heb, he ? Beide pretenderen actueel te 
zijn, dat heb ik wel begrepen. 

: ja 'datïs'noü een'giote vraag. Kijk, wat u met (ja, ik moet zo dadelijk gaan sluiten 
' s ̂ woon een ^sluitend baaltje, dat zult u me niet X ^ ' Z ^ T ^ 
„eer de mensen zeggen, dat ze van kleur verschillen, dan vraag ik me eigenlijk af waai 
" v r t l l l ï « en zég ik bij voorbeeld: "Joop is rood en Hans niet, zwart." In de 

rl rpliatslLrik teÏ Hans dan nog steeds rozig uitziet maar in " d e g * t B 
i om ik tot de conclusie, dat eigenlijk Hans en Jo precies hetzelfde willen, met éên 
verschil! wat Jo aan d^'vakbond'wil geven, wil Hans aan de ondernemergeven m^rver-
der is er geen verschil. Betalen zullen jullie tóch moeten. Dus als die voorlichting 
oo dezelfde manier van kleur verschilt, zou ik zeggen: »'t is eigenlijk meer een kwes-
tie van "creed" (geloof, overtuiging) dan van "feit". Maar goed, laat ik daar niet ver-
Ier op doorgaan. U ziet ik probeer te laten zien hoe actueel voorgelicht ik wel ben. 
Heuze leuk! ik heb zelfi gehoord, dat een gegeven ogenblik bij een nieuwslezer een 
lichte paniek ontstond toen eer, persoon in zeer ongebruikelijke kleding verschoon Hij 
dïoht dat hii een papiertje aan zou gaan reiken. Dat is met gebeurd, maar 't heeit 
^m wel een Schte kSLveindering bezorgd, die gelukkig de kleurkijkers aan hun toe-
ï J L u l p-eweten Recent is 't geloof ik niet helemaal, ihaanden zal 't wel geleden 
J ik weet niet pa?ecies hoor. In ieder geval, zelfs dergelijke d i n g e n vallen ons op. 

liet dat we d'r erg op vallen, maar ze vallen op. En daarmee hoop ik u duidelijk te 
maken, dat de wereld van de gsi.t, ook al leeft ze anders, * 
dara toch wel degelijk uw bestaan met u wil blijven delen, al is 't alleen maar m ue 
tooi', dat u uw bestaan zo dadelijk, al naardat de 
heeft, met ons zult willen delen, want wij zien graag iemand wat bewuster overgaan, die 
gaat met ons meewerken. Als hij onbewust overgaat, hebben we d'r werk aan. Wij hebben 
ten behoefte aan meer arbeidsgelegenheid. Samen, mensen en geesten van alle soorten 
en alle sferen, zijn we ergens een eenheid en ja die eenheid zullen we tóch door ons 
eiren beleven,naarmate we bewuster worden, vooral waar moeten maken. Haar ik heb nu 
!ekker op litten scheppen, dat we zoveel van u afweten. D'r zijn er wel enkele hier, 
die wat meer van ons afweten en uiteindelijk zal't pas goed zijn wanneer u in onze wereld 
W n s t S kunt delen op de wijze, waarop wij proberen to delen i » ^ ^ ! » ^ w 

samen gaan, dan zullen we ontdekken, dat leed een andere meer afslandelijkewaaide 
wordt, dat genieting niet meer voeren kan tot verslaving, maar eeJ^oudig hot beleven 
zelve wordt en dat je daardoor in je streven naar een meer omvattend besef een kosmi 
sche vrede gaat ervaren, die eigenlijk het grootste geluk is, wat er bestaat 
Na de pauze krijgt u mij niet terug. Dat zal voor menigeen een opluchting zijn. Ik 
moet dus afscheid van u nemen. Heeft u eventuele klachten over mi i 
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tijd we! M i opvoer 1-Mt. Bent « er ^ ^ ^ J j S ^ A ' ^ ^ 
uzelf. Bat ie ook niet erg enals u meent, >],nixnB J.t « e te doen 
die behartigenswaard zijn, zou ik zeggen, proo d a n B o u r s u a krijgt, moet 'm 
want de theorie is erg mooi, maar wie een schriftell, ^ bouefiin;;en te maken. Ik 
„iet uit 't hoofd leren, maar moet ^aanwennen m l s s c h l e n W 01 onwennige 

™ i f M ï l S r r r ï . ï S l w en daardoor een juister gebrtik van 
eigen kracht en energie. Goedenavond. 

Tweede gedeelte 

Goeden avond, vrienden, — — , _ 
,, 1 cvVmafLv een beetje vlug, dan ben je d r gauw 

Ze hebben gezegd: "doe die fcSSf^SjS^etalle schriftelijk gestelde vragen.. Als 

eerste vraag ? „<,nterisch programma op televisie en is de geest 
* ^ ^ W ^ r t ^ ^ l ^ naar lijden in een streven naar 

geheel geen bezwaar tegen hebben, maar we komen 
zo slecht in het beeld, weet je ? IGelaohJ. l B VOorspeld inl915 ? 

x IS er een betert. jig W t o t nega tie zouden we zeg-
. HOU, we welKTnog nïèrtélemaal hoe oi t is 1 ^ A n d e r a gezegd, we nemen aan, 
gen, dat de trend langzaam, mar zeker gmetig ie geworu . m o n a 6 n bobben 
dat er inderdaad eon - « " ^ S t " e r t n ^ f c zijn inderdaad enkele, zullen 

S a S e ve-inderingen ~ « ^ Ï S ^ ^ T 

weinig van. voor de wereld, zoals ik een paar inaal bij de 
x l 8 er van China iets goedsteve^achten v o - f w e r e ^ , ^ ^ d a 

. /( Orde hoorde, nu ze toch in Tibet volkomen geno ])alai-Laina nog steeds hoopt i 
\ i M * Tibetanen terug kunnen gaan m a r ^ , deze Dalai-Lama is de laatste Dat 
IM* - Hou, ik zie het er v o o r l o p i g nog niet van komen, a l s de Tibetanen 

1, weten ze trouwens en volgens de T i b e t, maar dan moeten ze leven, 
Y teruggaan naar Tibet dan kunnen j w Seïen leveï en'aangezien de Tibetanen zeg-

zoals de Chinezen denken, dat to T ^ ^ dat de Tibetanen moeten leven, 
gen, dat dat geen lever) is, zoals de ^inezen denken ^ i n e e u geheel 
leven de Tibetanen ergens anders, want ze zullenwo^ waarbij eigenlijk het 
nieuw systeem en in een heel andere methodejan denken , e e n vereniging of 
geheel van de gemeenschap een soort, , o *°eten we 1 ± d t e n i e n 
familie of samenhang is, waarbij een ieder eenvoii g T i b e t a n e n n o g w e i een klein 
van anderen en tegenover anderen heeft en dat was 11j d e Tibetanen 
beetje anders. Maar ja daar mag ik ̂ schien niet ? v a n d e kloosters en vaak 
waren zakenmensen, nietwaar, en ze deden zaken m g e n w i e de beste winst 
deden de kloosters ook zaken met goedkeuring van de Dal ^ ^ g e e n be„ 
had, die had de beste winst en als je monnik wouword , ^ m o n n i k, d i e wèl wat 

T ^ V o , commentaar ? 
x Ja, maar u heeft 't niet over de burgerbevolking hetgeen, wat jullie verge-
- Ja de burgerbevolking was P^ci0s zo zeg. Dat I nou 3 é ^ ^ ^ ^ g e Q n 
ten. Kijk's, 't was een volk, dat in zijn geheel n schikken in het 
werkelijke genocide g e p l e e g d maar al ^ e n die zic b e s c h o u w e n, d i e zijn ofwel 
systeem, dat de Chinezen als het enig juiste sociaa * t h a r d s t e 8Chreeu-
verdwenèn öfwel overleden. Wel, in de tweede d e chinezen kwamen, 
wen, zijn degenen geweest die ̂ et meeste •* ulteindelijk nog let» rea-
Dat is ook logisch. En wat dat betreft, is dePantajen^a W Q a u l l t m vel 
listisoher dacht ik, dan de iilfgevirTibet levend houden. Die man, die , 
niet teruggaan, maar we kunnen tochiniedergeval n d > D a a r l e e f t ,t v e r -
houdt «t ook inderdaad levend «* J * ^ n goed bekijkt, dan zeg je: "iedereen 
kelijk gemakkelijker zelfs, ^ a l e d mensen ,go genocide gepleegd, ook wanneer 
heeft 't er over: 'er is genocide gepleegd, L T I B g t doodgewoon: 
het aantal slachtoffers zitten wat te mompelen, 
d e Chinezen hebben geen geduld voor mensen, aie m ; 
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tfarwijl ze andoren laten werken en nu zeggen de Tibetanen: "ja, maar dat is geestelijk 
vol van betekenis." Baar hebben ze gelijk in, maar dap zeggen de Chinezen: "ja, maar 
voor ons betekent 't niets, dus kom d'r maar uit met je luie ....werk1.' En dan zeggen ze 
"ja, maar dat kunnen we niet doen'.' Maar als ze zeggen:"dat kunnen we niet doen',' dan zeg-
gen de Chinezen: "je kunt kiezen, je leunt verhongeren, je kunt op een andere manier 
dood gaan of je kunt op Ja, dat vindt men dan erg, maar uiteindelijk is China 
een totaal nieuwe sociale samenhang en juist nu in deze tijd de verdeeldheid in die sa-
menhang, want die is betrekkelijk groot en de strijdelementen, waar je weinig of niets 
van hoort, maar die op dit moment reeds bestaan, de mensen dwingen om hun persoonlijke 
gebondenheid met de groep hernieuwd te zien en te beleven, zullen we komen tot een to-
taal nieuw sociaal besef en dit anders beseffen van je deel zijn in de samenleving kan 
voor de hele wereld erg belangrijk zijn. Want de meeste mensen denken: "de samenleving 
is er voor u". Kou, 't is de TROS niet i 

x Bestaat er objectiviteit ? 
- Wanneer ze bestaat, bestaat ze, bij God, voor ons allen, bestaat subjectiviteit, omdat 
in onze grootste pogingen om objectief te zijn, we steeds nog vanuit onszelf beschouwen 
en daarom onze eigen waarde naar de oordeelswaarde voortdurend gebruiken om het object 
te definiëren, waarmee reeds een zekere subjectiviteit in onze definitie van het object 
heeft plaats gevonden, zodat van een absolute objectiviteit geen sprake kan zijn. 

x Maar de objectiviteit aan uw kant ? 
- Be objectiviteit aan onze kant bestaat in iets hogere mate, omdat wij minder gebonden 
zijn aan vele verschijnselen op uw wereld. ïe dien aanzien zijn we misschien iets objec-
tiever, maar dat betekent nog helemaal niet, dat we er helemaal vrij van zijn of dat 
enige eenzijdigheid bij óns zal ontbreken. Ik hoop, dat 't duidelijk is. 
Ja, v/eet u wat het is, de mensen denken: "ja, die is dood, nou is hij een geest, nou 
v/eet-ie alles, nou, had je geda@ht 1 

x l)w voorganger noemde enkele voorbeelden van lijden van intelligenties aan gene zijde. 
W ^ I B er geen sprake van lijden als een intelligentie wenst te incarneren en er wordt ge-

1 li M-v. al>orteerd en vooral, indien hij zich reeds verbonden heeft met de vrucht ? 
Wft/ Ja, 't is een pijnlijke ervaring, een teleurstelling, maar of je dat nu als lijden of 

leed moet uitdrukken, dat geloof ik nou nog niet. Kijk, 't is natuurlijk zó, hè, als je 
nu met alle geweld een kaartje voor Ajax-Feyenoord wil hebben en je krijgt 't niet, is 
't een teleurstelling, maar per slot van rekening d'r wordt wel meer gevoetbald en mis-
schien kun je 't op de t.v. wel zien. En als jij wilt incarneren en je hebt een bepaal-
de incarnatiekeuze gemaakt, in de eerste plaats is het de vraag of het de juiste is, ik 
. heb vroeger een verkeerde gemaakt, dat v/eet ik heel zeker, maar in ieder geval, goed, 
en er is dan een vruchtafdx'ijving om welke reden dan ook, dan ben je de zaak al 'n beet 
je als je eigendom gaan beschouwen, als je voorlopige woning, ja, dan zit je v/el even 
te kijken en dan zeg je ook, "nou ja, die aannemer deugt niet, ik zal maar naar een an-
der uitkijken." Per slot van rekening, op het ogenblik, dat je d'r één mee bent, is 't 
wat anders. Op het ogenblik, dat de geest volledig één is geworden met de vrucht, dan 
is afdrijving: "sterven" en dat is dus een ervaring, die een onbevredigdheid achterlaat 
en die dan, nou ja, v/el een soort lijden kan betekenen. Maar ja, dat is over het alge-
meen, wanneer de zwangerschap wat verder gevorderd is. Bus 

x Vier maanden ? 
- Nou, meestal v/el iets meer. Wij zeggen dus, vanaf vier a vijf maanden kan de binding 
tussen de geest, die incarneert en 't wordende lichaam zódanig intens geworden zijn, 
dat een onderbreking van deze band of een verbreking daarvan als onaangenaam wordt er-
varen. Wanneer 't zou gebeuren in de zevende maand, is het absoluut onaanvaardbaar voor 
die geest en dan kan 't voor iemand, vooral iemand, die uit 't duister incarneert, zijn 
d'r ook wel eens een paar bij, die gaan later in de politiek of zo iets, en, neemt u me 
niet kwalijk, 't was niet zó bedoeld, en maar, d'r zijn d'r, die pastoor worden oók 
hoor, daar gaat 't helemaal niet orn, maar, wat ik wil zeggen is dus: voor zó iemand is 
er dus geen goed alternatief» Terugkomen na een lichtende wereld, nou ja, dan zit je te 
kijken en dan denk je, jonge, jonge, dan heb ik een strop gehad, nou ja, vooruit, morgen 
beter. Maar, als je in het duister zit, dan dacht je» nou, ben ik eindelijk uit de el-
lende en dan roer je nóg zo'n beetje in die modder rond, hè ? Dat is niet zo leuk na-
tuurlijk, maar ja, daar leer je ook van, zeggen ze, 

x Maar, als je beseft, dat je in het duister zit, kan^j^dVr^_toch uitstappen ? 
- Ja, maar de meeste mensen, die in hot duister BiTrÉorToiTd^" 
d'r zó uitstappen, dat niemand ziet, wat ze werkelijk geweest zijn, v/ant dat io de oor-
zaak van het duister. Weet u, de meeste mensen denken bij u: "duister is een aparte af-
deling." Zoiets van, nou ja, als je dood gaat, kom je bij een lift, daar staat iemand 
bij en die kijkt je eens een keer aan, drukt op het knopje "boven" of "naar beneden". 

/ » « » i • • • 
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Hou ja, dan kun je zakken, totdat je bij al die andere zakken zit of je kunt stijgen, 
nietwaar, totdat je in het hemels concert ook harp mag spelen. Waar de praktijk is 'n 
beetje anders. Kijk'B, duisternis, dat betekent, wanneer je eenmaal tot jbgsef bent ge,, 
komonjvan je_dood en deze aanvaard hebt, dan ben je d'r. Dat je niet leunt accepteren, 
dat^èT jezelf niet. kunt verhullen, niet kunt vennoa]unen. jJe_kuntjïiet zeggen:Moh, ik 
hftn KQ'n goeje~ïongen. wahheer_.1e^ell":ehschappën hebt7~dle niet goed zijn, die komen ook 
naar bulten, ün dan zijn er 'n helelhoopjnensen, die zeggen jâ _ maar ik heb zoveel din-
gen gedaan, jwaar ik 'liever niet van wi^ v/eten_, _mag_ 'n ander ook nTet van weten, dus 
trek ik me _teiug_en__daar is_de modder. Gesnopen ? 
'De meeaten van jullie denken daar veel te simpel over en die denken een soort grazige 
weiden met kamerbreed tapijt. Nou, vergeet 't maar I 
Hoe staat een ongeboren kind tegenover de dood ? 
Dat staat er niet tegenover, dat zit er nog middenin. Het leven begint pas op 't ogen-
blik, dat de geboorte plaats heeft gehad. Op d£t ogenblik namelijk en niet voordien be-
gint 't kind te functioneren als een zelfstandige eenheid, met zelfstandige ervaringen 
en daarbij geen mogelijkheid meer om op z'n eigen geestelijke wereld en ervaring terug 
te vallen. 
Zelfstandige ervaringen kunnen toch ook wel in de moederschoot.plaats hebben ? 
Hier zijn ervaringen, maar die zijn niet zelfstandig. Ze worden namelijk niet door het 
eigen ik gedicteerd en de reacties daarop, voor zover deze van geestelijke aard zijn, 
kunnen voor een groot gedeelte gedicteerd worden door de geest zelve, die hierbij de be-
schikking heeft over kennis en ervaring, die na de soholc van de geboorte niet meer voor 
het waakbewustzijn beschikbaar is. 
Ito komt nooit meer terughaalbaar ? 
Nou, is wel terughaalbaar, maar over het algemeen maar met flarden en aangezien de he-
le, opvoeding van de mensen d'r eigenlijk op gericht is om kinderen deel te maken van da 
maatsohappij, wordt heel duidelijk al datgene wat die vroegere kennis is, als een soort 
fantasie of als niet ter zake doende opzijgeschoven. Ik zou zeggen: "'t is begrijpelijk", 
Is dan een keizersnee beter dan een normale geboorte ? Dit in verband met die schok, 
de pijn en dê eïlefrdê ?- ^ — — -
Nou, de schok is ongeveer dezelfde. Je mist alleen een paar krampjes. Dus veel ver-
schil maakt 't niet uit, maar 't is wèl zo, dat de^e^j^ die dnor^de kelzersneajyerlost 
zijnj^anneer_zij_tot de geestelijk_bevmaten behoren, vaak een groter deel van hun moge, 
lijkheden behouden, waardoor dus een Sterkere'reactie van de_hersenen op de feiten rond 
het ik en^iénjuj^^x^^^rdinatie en associatie reeds in het eerste levensjaar moge-
'TijkTs^. " — " " 
-^Tlaa^ja, per Blot van rekening, die keizeranede, ik weet niet wat de keizer ermee te 
doen heeft, hoor. Ik dacht altijd, dat de keizer al z'n onderdanen voortdurend sneed 
om zo aan z'n inkomen te komen om keizer te zijn, maar ja 1 D'r achijnt nog iets andera 
te zijn: Paul Keizer, maar die heeft er óolc nieta mee te maken, dacht ik. Die bakt zoe-
te broodjes, als ik me niet vergia. 
Juliua Caeaar is zo op de wereld gebracht: de keizeranede. 
Oh, is Julius Caesar zó ? Nou, ala je hem tegenwoordig ziet, zou je het niet meer aan 
'm zeggen, maar ik bedoel 't maar als geintje. Ga ruatig verder met vragen. 
Daniël spreekt in de Bijbel over eon macht uit 't verre Noordon, die Israël zal binnen-
veten.1 Rabbijnen en chriatelijke theologen zijn het er over eens, dat met die macht 
Rusland wordt bedoeld. Ook spreekt Daniël over het binnenvallen in Israël door Arabie-
ren en Afrikanen. De Koning van het Zuiden. De zwarte Afrikaanse volken verenigen zich 
met de Arabieren tegen Israël. De vijandschap tussen Arabieren en de Joden dateert al van 
40 eeuwen terug. Deze profetie van Daniël klopt met wat Amerikaanse generaals en het 
Amerikaanse Air V/ar College verwachten. Rusland zal het hele Midden-Oosten overstromen 
en aich meester maken van de olie. Is u het hiermee eena en ia deze atrijd het Armaged-
don van de Bijbel ? 
Nou, ik ben het niet met u eena en ik denk, dat degerao, die in Amerika dit als een 
feit verkopen, een beetje in de olie zijn. Ja, ik probeer te zeggen waaróm. In de eer-
ste plaata: de profetie van Daniël is eerder vervuld. Het volk uit het Noorden, voor de 
Israëliërs het Verre Noorden, waren n.1. de Romeinen. Dat vergeet men wel eens een keer, 
die lagen ook noordelijker. In de tweede plaats: de gedachte aan Armageddon ia ontnomen 
uit de Openbaringen en Armageddon is een symbool. Wanneer we teruggaan, dan kunnen we 
dit zelfs vinden in andere heilige boeken, die eveneens een soort zondvloed plus gang-
naar de onderwereld beschrijven. Hierin komt namelijk een soort gelijke slag voor. Het 
is de slag tussen leven en dood. Dit wordt weerkaatst en degeen, die de Openbaring 
heeft geschreven, verwachtte de val van het Romeinse Keizerrijk en de vervanging daar-
van door een Christelijk duizendjarig rijk, waarin vrede op aarde zou heersen, waaruit 
blijkt, dat de man z'n Christenen niet goed kende. Het is dus onredelijk volgens mij 
om d. -olijke prognoses op dit mo ••!. op Hielse gegevens te baseren, 1 :; i'1 we-
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ton, dat feiten, die do vervulling van oen dergelijke profetie zouden kunnen betekenen, 
in het verleden reeds hebben plaats gehad. Over het algemeen kan worden gezegd, dat 
Rusland op dit ogenblik er absoluut geen behoefte aan heeft om een oorlog te beginnen, 
zeker niet een oorlog om 't Nabije Oosten en wel om de volgende redenen: in de eerste 
plaats: er moet eerst een zuivere en betere entente worden gevonden met China. In de 
huidige situatie is dit nog niet werkelijk mogelijk. Zonder echter een dergelijke en-
tente, zo\i Rusland altijd in de rug worden gevallen door de Chinezen, waarvan een groot 
gedeelte nog proberen om die witte opscheppers een lesje te leren omtrent het werkelijk 
marxisme, zoals Mao dat heeft verkondigd. Dan heeft Amerika op dit ogenblik een zó gro-
te gewapende macht, dat het niet mogelijk zou zijn voor Rusland een dergelijke bezet-
ting te doen, zonder gelijktijdig de voordelen daarvan grotendeels te verliezen. Boven-
dien zou men dan een oorlog ontketenen, die dermate verwoestend is, dat, zowel voor de 
Verenigde Staten als voor Rusland, een terugval van minstens duizend jaar in ontwikke-
ling onvermijdelijk zou zijn. We zullen d'r dan bij kunnen halen de situatie, zoals die 
verteld wordt door één of andere jongen, die dat de laatste tijd vertelt. Die heeft 
namelijk gezegd: hij voorziet, dat in 1977 een 48-urige atoomoorlog plaats vindt, waar-
bij een groot gedeelte van Amerika en een deel van het Zuiden van India wordt vernie-
tigd. Nou ja, de goeie man heeft dat natuurlijk in Europa gezegd. Daarom heeft hij daar 
maar over gezwegen. Haar ook een dergelijke voorspelling is niet volledig juist. Wan-
neer hij zegt, dat er rampen zijn in deze gebieden, hoeft hij gelijk. Haar dan moet hij 
eens 'n keer aan wat anders denken dan aan een atoombom. Het atoomwapen ia overigens 
niet het verschrikkelijkste wapen wat op dit moment kan worden gelianteerd en de Russen 
weten dit. Daarom zullen ze zeker niet r.et atooiiiboimen beginnen wanneer ze weten, dat 
hun eigen volk in twee dagen dérmate gedecimeerd ton zijn, dat van een verdere redelij-
ke oorlogvoering of zelfs maar een redelijke sociale samenhang voor meerdere tientallen 
jaren geen sprake zal zijn, want jullie denken altijd, dat 't zulke zoete jongens zijn 
en dat atoombombommen 't ergste is wat er bestaat, maar vergeet 't maar I Een atoombom, 
ja goed, 't is vervelend, poef 1 en dan zit je aan onze kant, klaar J Kaar d'r zijn en~ 
kele andere methoden, v/aarbij je dus alles kunt vergiftigen, inclusief de mensen. Je 
krijgt dan een neutralisatie van delen van het wilsvermogen, je krijgt een aantasting 
van het zenuwstelsel en alleen via bepaalde injecties l;un je iemand er bovenop halen. 
Haar 't betekent wèl, dat, wanneer het gif gebruikt is, het ongeveer 40 - 60 jaar duurt 
voordat de bodem weer normale gewassen kan dragen, zodat een hongersnood onvermijdelijk 
het gevolg zou zijn, zelfs wanneer we de injecties zouden verschaffen. Ik geef hier 
maar één van de vele gegevens, er zijn nog meer van die gekke wapens, maar laten we er 
in godsnaam niet over praten, want er zijn mensen, die voortdurend bezig zijn om betere 
wapens te maken om te voorkomen, dat ze de wereld behoeven uit te roeien. Ik begrijp 
niet waarom ze 't doen. 
Er is veel belangstelling voor de bijbelse profeten en de dingen, waarvan ze profeteren, 

die de wederkomst van Christus zouden aankondigen. Spreken de profeten van onze wereld 
van vandaag ? Ze voorspelden namelijk een nauwkeurig patroon van gebeurtenissen, welk 
patroon duidelijk herkenbaar zou zijn in het huidige wereldgebeuren: aardbevingen, hon-
gersnoden, oorlogen, opstanden van volk tegen volk, valse godsdiensten, afvalligheid, 
de terugkeer van Israël als natie na 25 eeuwen, enz. Zijn dit de tekenen van Christus' 
wederkomst ? -— • * ' " "" " - " 
~'2over~Yic~ ' t kan overzien, niet, maar ik kan 't inis hebben. Maar ik geloof één ding ze-
ker te v/eten en dat is, dat wanneer Christus niet geboren wordt in de mensen, de weder-
kornut van de Zoon des Mensen, gezeten op de wolken, oordelende, geen enkele zin heeft 
en een duizendjarig rijk een illusie blijft. Zij, die zich bezig houden met de profe-
ten, zoeken over het algemeen naar een rechtvaardiging van hun eigen wijze van leven 
en denken en de mogelijkheid zichzelve een uitverkiozirg aan te praten. Dit nu, is al-
tijd een vergissing, want geen mens kan zeggen, wat God is, laat staan met zekerheid 
zeggen, wat God wil, hij kan zelfs niet op grond van profetieën en dergelijke leringen 
met zekerheid weten wat het gebeuren is, dat buiten de mensen om plaats vindt. Maar 
als vi, en dat is nou zonder gekheid, tóch meent, dat u zich daarmee bezig moet houden, 
onthoud u dan één ding: er zullen tekenen aan de hemel zijn. Die zijn er nog niet. 
Wacht dan ddclr maar op en ga voorlopig rustig verder, want or zijn al een hele hoop 
mensen in moeilijkheden gekomen, omdat ze dachten, dat do dag des oordeels gekomen zou 
zijn binnenkort, dus gingen ze gauw hun onrechtmatig verkregen winsten afgeven aan ande. 
ren en het gevolg is, dat ze daarna de rest van hun leven in wrok en rouw hebben door-
gebracht om hetgeen ze verloren haddon. Het einde der wereld en de wederkomst van 
Christus, mag ik nog eventjes één ding daarbij zeggen, is sedert het jaar 322 ruim JO 
maal verkondigd, maar elke keer is het uitgesteld wegens omstandigheden. Commentaar ? 
Hou ik heb dit moment geen vragen meer. 
iloe moet die trieste Palestijnse zaak dan opgelost worden ? 
De trieste Palestijnse zaak kan i1 oan 1 nirorden wanne- -
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oat nimmer do wetten, die een bepaald volk aan God toeschrijft, gebruikt mogen worden 
om een volk, dat op een andere wijze aan diezelfde God gelooft, te dwingen te leven 
volgens normen, die ze niet kunnen onderschrijven. Wanneer mensen zouden ophouden el-
kaar in naam van God wetten oj> te leggen en zichzelf boven anderen verheven te achten 
op grond van uitverkorenheid, ras of kleur, dan zouden in de wereld mensen kunnen le-
ren samenleven. Als u het mij vraagt, heeft het vroegere Palestina behoefte aan de Jo-
den èn de Palestijnen. Ze zouden tezamen een bron kunneii maken voor nieuwe ontwikke-
lingen, waar heel Afrika grote behoefte aan heeft. Haar op het ogenblik zijn er een 
hele hoop Joden, die, hoe heet 't ook weer, imperialistisch denken. Wou ja, ze zitten 
ook bovenop het volk. Net zo'n imperiaal, weet u wel ? Windvangers i Enfin, die wind-
vangers hebben dus blaaskaken en die zeggen: "Alles wat we hebben, houden we en jullie 
blijven eraf i" Ik vind dat een niet zeer christelijke en ook niet judeïsch rechtvaar-
dige stelling. "Op grond van het onrecht ons aangedaan',' roepen deze mensen, "hebben wij 
't recht anderen onrecht aan te doen1.' Ik geloof, dat ook dit niet juist iö. Sommige 
Joden schijnen dótgene, wat de Duitsers hen hebben aangedaan, te willen wreken op de 
Palestijnen. Dat vind ik kolder of beter gezegd: de Arabieren. Ik geloof, dat men 
eerst zal moeten komen tot een gelijkwaardigheid in het burgerschap voor Arabieren èn 
.Israëlieten binnen Israël vóór een oplossing mogelijk is. Wanneer men die oplossing 
niet wenst en de kans is er, dat men binnenkort zal proberen een soort Palestijns mini-
staatje te stichten, dan zal blijken, dat de strijd voortgaat, omdat mensen, die el-
kaar niet als gelijken kunnen aanvaarden, wederkerig elkaar haten om de verwerping, 
die ze bij de ander ervaren. Dus, als u het mij vraagt, is het meest eenvoudige dit: 
laat niemand de Palestijnen steunen en laat niemand in de Westelijke of andere wereld 
Israël steunen. Wanneer zij ontdekken wat zij zónder deze steun zijn, beide groepen, 
dan zullen zij ontdekken, dat zij alleen tezamen hun problemen meester kunnen. Dat zou 
de oplossing zijn, maar ik denk, dat daar teveel politieke bezwaren tegen zijn. Dat is 
niet haalbaar. Uitgepraat ? 1

 \ 

Mag ik nog een pa,ar kleine definities plegen op mijn manier ? Kleine omschrijvingen 
bij kleine onderwerpen, ja ? Hebt u een onderwerp, dat Omschreven moet worden ? 
Vluchtelingenhulp. 
Kijk eens, vluchtelingenhulp is een ontvluchting van het probleem van de vluchteling 
door hem hulp te geven, die-ie misschien niet eens nodig heeft, opdat hij ergens an-
ders zal leven, waar hij altijd een vluchteling zal blijven en zo nimmer vluchteling-
cif zal v/orden. 
Zelfmedelijden. 
Zelfmedelijden, de meest menselijke eigenschap, die medelijden heeft met iedereen, 
maar het meest met zichzelf en dan vaak zó zéér met zichzelf begaan raakt, dat hij ver-
geet, dat de ander ook lijdt. 
Gezondheid. Afrika. 
Nou, gezondheid hebben we hier in Afrika. Nou, op je gezondheid, Afrika J 
Zuid-Afrika. 
Zuid-Afrika, ook nog daarbij. Nou, vooruit, ook proost I Gezondheid, een toestand, 
waarvan men zich slechts bewust wordt wanneer men ze niet meer bezit. Onthoud dat 
maar. En Afrika, Zuid-Afrika: het onvermogen in grote aantallen en het té ver-mogende 
en verwaande in kleine aantallen, botsen met elkaar, omdat ze geen van beiden bereid 
zijn te erkennen, dat de ander een goede kant heeft. Duidelijk ? Of niet ? 
Ontwikkelingshulp, 
Kijk eens, ontwikkelingshulp is een afremmen van de ontwikkeling in landen, die ont-
wikkeling nodig hebben, door hen hulp te verschaffen, waardoor ze er niet toe komen 
om hun eigen hulpmiddelen te ontwikkelen. 
Vriendschap. 
Vriendschap, het vermogen om anderen zozeer als je gelijke te aanvaarden, dat je ón-
danks het besef van de fouten en de deugden van die ander, bereid bent door dik en dun 
hen te steunen waar dat noodzakelijk is. 
Discriminatie. 
Discriminatie, een situatie, waarbij men aanneemt, dat de ene persoon minder waard is 
dan de ander, zonder dat dit uitdrukkelijk eerst bewezen is. 
Optimisme. 
Optimisme, laat ik daar eens oen goede voor zoeken; do plannen van Joop den Uyl voor 
de volgende vier jaar i 
Sensitivity-training. 
Sensitivity-training, dat is een methode om krachtens een soort ampère-voltje je ei-
gen bevmstwording zózeer te meten, dat je niet meer weet waar je bent. 
Een horloge. 
Een horloge, een tijdmeter, die iedereen bij zich draagt om de tijd te meten, die 
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je over liet algemeen verkeerd gebruikt ,ón zo prooien uit te maken wanneer hij .ergens 
zal zijn waar hij niet wezen moet op hét moment, dat hij er volgens zijn horloge aan-
komt. Lat betekent, dat ik aan de laatste drie toe ben. Als u nog wat heeft en daarna 
gaan we met een schoon woord sluiten. 

Mu s j i e k . 
Nou, kijk eens, muziek is datgene, waar al die mensen met meegaan, die het hunne ge-
kregen hebben. ' 
Hou kinderen, een ander woord, dat niet verveelt: muziek is de samenvoeging van klan-
ken, die op zichzélf niets betekenen, maar die in een juiste samenvoeging gelijktijdig 
de gedachte uitdrukken en een sahoonheidsgevool kunnen wekken. Ileb je 'n ónder i Goed, 
Transcendente meditatie. , 
JJen wijze om je slaap te verhullen als bewustwording. Een beetje gemeen misschien, 
maar het komt er voor de meesten wel op neer. En ik kan er ook een andure uitdrukking 
voor geven, die voor sommigen, maar voor de meesten niet geldt, namelijk: een methode 
om aan de hand van een verkregen sleutelwoord en juist systeem,de geest met de totali-
teit één te doen worden gedurende een periodo, dat het lichaam zich ontspant. Maar 
dat geldt maar voor enkelen. 
Dat waren ze, dacht ik. Schoon woord, schoon woord, dat is altijd iets verschrikke-
lijks i Hebben jullie nog gauw oven drie woorden ? 
Kleur, alruin, winter. 
Kleur, alruin, winter. Nou, ik zou zeggen: de alruin draagt in zich de kleur van de 
winter. • 1 

Auto o 
Een auto ook nog daarbij ? Nou ja, kijk eens, als-ie in een auto zit, is het niet 

winters meer. 'j < 
Nou goed, moet'1t een auto of een alruin zijn ? 
Een alruin. 
Eed alruin, nou goed. Die auto, die kijken we nog wel wat we er mee doen. 
Plantaardig. Volgens de legende: mens, en sterker dan mens, de grens overschrijdend van 
eeuwigheid en tijd. De winter van het leven,-vervangen door een zijn, dat in da eeuwig-
heden weerklinkt en dat de pijn van het heden doet vergeten. De schoonheid, het geluk 
der eeuwigheden, voorwaar, in "ik" beleefd, 11 "ik" door leven stil bevat, zodat men 
nu der dagen zat, in zich de tijd als vreugd beleeft en niet meer steeds gehaast,ge-
drongen, als mens verpakt in blik, langs 's Heren wegen zweeft. Daar heb je 'tl Alsje-
blieft 1 
üedankt voor uw aandacht. Goedenavond allemaal0 Ik hoop, dat ik 't niet te lastig of 
te moeilijk heb gemaakt. Ik hoop, dat ik op de tijd heb gelet, een beetje moeilijk 
voor mij. Oh ja, één tip: deze dagen zijn er wat eigenaardige gebeurtenissen zo hier 
en daar, ook waarschijnlijk in de naaste omgeving, inhoudende storingen, ongevallen, 
misschien hier en daar kleine rampen. Als u nou net doet of dat het doodgewoon is, is 
het binnen drie weken helemaal in orde. Als u nou te hoop loopt, omdat het zo slecht 
gaat, dan bent u over drie weken in de rotiw. Onthoud u het ? En rouw wens ik u niet, 
dus: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Goedenavond. 
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