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De Wessac-bijeenkomsten

In de hiernavolgende chronologisch geordende verslagen wordt een beeld
gegeven van
• De rituelen op de bijeenkomst, het doel, de deelnemers, de locatie, de tijd,
etc.
• Het bij wijze van spreken ‘zichtbaar maken’ van op de aarde afkomende
krachten en invloeden (de beschrijving daarvan is in termen van gekleurde
lichtvormen met verschillende intensiteiten en omvang, maar is in feite
vooral gebaseerd op beleving. De term “krachtuitstorting” wordt ook wel
gebruikt. Dit duidt op het feit dat de verschijnselen niet door de deelnemers
zelf geproduceerd worden, maar door hen vooral wordt ervaren.
• De interpretatie in termen van de soorten invloeden die de aarde en de
mensheid gaan bereiken.
• Conclusies over het effect van de waargenomen krachten en invloeden
(inclusief geestelijke invloeden en de daarna te verwachten indirecte
invloeden op de mensheid door de veranderingen in de uitstralingen van de
aarde als gevolg van opgenomen en verwerkte krachten)
• Besluiten van de Grote Raad van de Witte Broederschap. (De waargenomen
aankomende krachten en invloeden kunnen als zodanig niet gewijzigd
worden, maar kunnen wel door de Witte Broederschap en andere
groeperingen worden aangevuld of bijgestuurd om bepaalde verwachte
effecten te verminderen of te versterken).
• Verwachtingen voor het wereldgebeuren mede op basis van de getrokken
conclusies en genomen besluiten.
In de oudste verslagen van ODV-bijeenkomsten is een eerste verwijzing naar
de Wessac-bijeenkomst te vinden in het verslag van 23 april 1954, overigens
zonder dat de Broederschap of de Wessac met name worden genoemd.
Stem van Gene Zijde, 23 april 1954: Genomen besluiten
Een week later wordt voor het eerst de Wessac wel expliciet vermeld. Dit is
ook het eerste verslag waarin uitgebreid ingegaan wordt op de gebeurtenissen
op de bijeenkomst. Maar in die tijd werd van de meeste bijeenkomsten nog
geen verslag gemaakt
Stem van Gene Zijde, 30 april 1954, blz 4: Doel; Blz 7: Broederschapsmaaltijd
(18 juni 1954, blz 7 en 15 mei 1960, blz 168)
Stem van Gene Zijde, 21 mei 1954, blz 10/11: De Wessac-bijeenkomsten zijn
verplaatst naar de Andes
(Meer hierover in de brochure “De vesting in de Andes” en het verslag van
Hilversum van 10 juni 1974)
Zondagochtendkring, 19 juni 1955, blz 10: met de Wessac vergelijkbare
bijeenkomsten vinden plaats in de sferen, bijvoorbeeld de bijeenkomsten van
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de Grauwe Broeders. (Meer over de Grauwe of Grijze Broederschap: 18 januari
1955, blz 50)
Stem van Gene Zijde, 10 mei 1957, blz 609: De bedoeling van de Wessacbijeenkomst
Stem van Gene Zijde, 6 December 1957, blz 239 e.v.: Graalridders en een
uitgebreide beschrijving van het Wessac-gebeuren. (Meer over de
Graalridders: 22 november 1957)
Stem van Gene Zijde, 9 Mei 1958, blz 638: De keuze van het houden van de
bijeenkomst bij volle maan hangt samen met de symboliek van het geheel.
Stem van Gene Zijde, 16 mei 1958, blz 657 e.v. : Besluiten
Stem van Gene Zijde, 23 Mei 1958, blz 678: De naam Wessac-vallei is nu nog
steeds de naam van de locatie waar de Wessac-bijeenkomsten worden
gehouden (maar nu in de Andes dus). Zie ook 19 juni 1959, blz 821
Zondagochtendkring, 24 Mei 1959, blz 169 e.v. :Conclusies, en blz 175/176:
Onverwachte deelnemers
Stem van Gene Zijde, 22 April 1960, blz 696: Algemene informatie over de
Wessac
Zondagochtendkring. 24 April 1960, blz 154: “Op aarde wordt van de Wessacvallei en de Witte Broederschap zo’n beetje een godsdienstje gemaakt”
Stem van Gene Zijde, 13 mei 1960, blz 743 en voorgaande bladzijden: Enkele
besluiten
Zondagochtendkring 15 Mei 1960: Besluiten
Brochure, 21 November 1960, blz 5: Wessac (Wesak) is eigenlijk een
aanduiding van een bepaalde periode, waarin “vergaderingen” van de Witte
Broederschap plaatsvonden in de Wessac-vallei. [In deze brochure ook veel
informatie over de geschiedenis, samenstelling, werkwijze en doelstellingen
van de Witte Broederschap]
Brochure, 21 januari 1961, blz 8: Stemmen op de Wessac
Stem van Gene Zijde, 19 mei 1961, blz 2: Er zijn overeenkomsten tussen
afbeeldingen van het Wessac-feest en de opstellingen in het beeld van de
Hemelvaart en het Laatste Oordeel, zoals deze in de Sixtijnse kapel werden
afgebeeld.
[In de periode 11 september 1964 tot eind december 1978 is de datum die
boven de verslagen in de reeks De Stem van Gene Zijde staat (vrijdagavonden
in Den Haag), niet de datum van de bijeenkomst, maar de datum van
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publicatie, meestal een week later. Om verwarring te voorkomen is hierna
steeds de datum boven het verslag aangehouden.]
Antwerpen, 18 Mei 1965, blz 1: het Goddelijke Licht, en blz 8: De Grote Raad
Esoterisch-Magische Kring, 10 mei 1966: Uitgebreide beschrijving van het
Wessac-gebeuren (het ritueel, bijzondere deelnemers, taakverdeling,
werkwijze, achtergronden, etc.)
Stem van Gene Zijde, 13 mei 1966, blz 712 e.v.: Indrukken en eerste
conclusies (van de spreker)
Antwerpen, 17 Mei 1966: Meer (voorzichtige) conclusies
Hilversum, 6 juni 1966, blz 23 e.v. Sfeerbeschrijvingen
Hilversum, 5 juni 1967, blz 14 en voorgaande bladzijden: Mede op grond van
wat op de Wessac tot uiting kwam, is de spreker gevraagd de nadruk te leggen
op het positieve in de ontwikkeling
Stem van Gene Zijde, 9 juni 1967: Beslissingen van de Grote Raad
Esoterisch-Magische Kring, 14 Mei 1968: Voorzichtige conclusies
Antwerpen, 21 mei 1968, blz 1: Alvast een enkel punt
Antwerpen, 22 mei 1968: Richtlijnen
Stem van Gene Zijde, 21 juni 1968: De voornemens van de Witte
Broederschap
Stem van Gene Zijde, 18 juli 1969: Besluiten van de Witte Broederschap
Stem van Gene Zijde, 18 September 1970: De resultaten van de Wessacbijeenkomst
Antwerpen, 16 maart 1971: blz 8: In verband met problemen die geen uitstel
gedogen wil de Witte Broederschap niet wachten tot de volgende Wessacbijeenkomst
Esoterische Kring, 19 april 1971, blz 112: Uitgebreide beschrijving van het
Wessac-gebeuren. Werkwijze van de Grote Raad en diverse groepen,
waaronder de Orde.
Stem van Gene Zijde, 21 mei 1971, blz 710 e.v.: De vallei in de Andes, waar
nu het Wessac-feest plaatsvindt, wordt om die reden nu ook de Wessac-vallei
genoemd.
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Stem van Gene Zijde, 16 juli 1971, blz 871 e.v.: Conclusies en besluiten van
de Grote Raad van de Witte Broederschap
Esoterisch-Magische Kring, 21 Mei 1973, blz 729 e.v.: Beschrijving van het
Wessac-gebeuren en de eerste directieven van de Grote Raad
Stem van Gene Zijde, 25 mei 1973, blz 729: Enkele waargenomen kleuren en
de door de spreker daaraan verbonden interpretatie
Esoterische Kring, 13 Mei 1974: blz 1: Enige mededelingen
Antwerpen, 21 Mei 1974, blz 4/5: Belangrijke conclusie van een deelnemer
Hilversum van 10 juni 1974 , blz 2 e.v.: Impressies van de Wessacgebeurtenis. Uitgebreide beschrijving van de locatie in de Andes en welk
gebruik daarvan wordt gemaakt
Antwerpen, 21 januari 1975, blz 6/7: Korte toelichting op de Wessac.
Uitgebreide bespreking van de werkwijze bij het uitvoeren van de genomen
besluiten
Antwerpen, 15 April 1975, blz 5 e.v.: Het raadsel dat Wessac heet
Antwerpen, 20-mei 1975, blz 11 e.v.: De Orde en de Wessac
Esoterische Kring, 9 juni 1975: Uitgebreide bespreking van ervaringen als
deelnemer
Stem van Gene Zijde, 2 april 1976, blz 614 e.v. De essentie van het Wessacfeest.
Hilversum, 5 april 1976, blz 5: De opstelling, de groepen die deelnemen of
vertegenwoordigd zijn.
Brochure, 13 Mei 1976, blz 11 e.v.: De essentie van het Wessac-feest
Antwerpen, 18 mei 1976, blz 9 e.v.: Conclusies. De kleuren als aanduiding
voor verschillende geestelijke en stoffelijke invloeden/krachten
Stem van Gene Zijde, 21 Mei 1976: Eerste indrukken en interpretaties
Sleutels, 6 juni 1978: Uitgebreide (technische) beschrijving van de
totstandkoming van de verschijnselen op de Wessac, van de aard van de
kosmische stralingen en van de gebruikelijke beschrijving in kleuren van de
diverse invloeden. Redenen voor de opstelling in altaar, driehoek, vierkant,
maan en vleugels. Waarom het vaak zo lang duurt voordat de actieplannen
klaar zijn
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Stem van Gene Zijde, 16 juni 1978, blz 711 e.v. Voorlopige conclusies. Een
grotere opkomst bij de Wessac wegens het wereldkampioenschap voetbal in
Argentinië?
Brochure, 10 Mei 1979, blz 4 e.v.: Het licht ontleed. De Heren van Licht, van
de Stralen en van Wijsheid. De beleving van de kleuren
Stem van Gene Zijde, 6 Juli 1979, blz 807: De locatie in de Andes voor het
Wessac-feest wordt ook voor andere bijeenkomsten gebruikt.
Antwerpen, 17 juni 1980: Prognose 80-81
Stem van Gene Zijde, 22 augustus 1980, blz 13 e.v. Conclusies en
verwachtingen. Het Wessac-feest richt zich op het komende zonnejaar, d.w.z.
op veranderingen in de lopende ontwikkelingen in deze periode.
Brochure, 11 September 1980, blz 4: Het ontstaan van de Wessacbijeenkomst. De geschiedenis van de Witte Broederschap, blz 12: Waarom de
Wessac-bijeenkomst plaatsvindt in Mei.
Sleutels, 5 mei 1981, blz 96 e.v. Uitgebreide beschrijving van de diverse
invloeden (materiële en astrale stralingsinvloeden vanuit het centrum van het
melkwegstelsel alsmede geestelijke invloeden uit niet nader te achterhalen
bronnen). De werkwijze bij de interpretatie
Antwerpen, 19 Mei 1981, blz 8 e.v. Het doel
Stem van Gene Zijde, 22 Mei 1981, blz 639 e.v. Het Wessac-feest begint op
het ogenblik dat de maan boven de horizon komt in de nacht volgende op de
dag na volle maan. Ervaringen van een deelnemer. Moeilijkheden bij de
interpretatie
Amsterdam, 27 mei 1981 (mp3). Het doel. Vanaf ongeveer 800 na Christus
gevierd in de Wessac-vallei, maar het is al zo’n 2500 jaar ouder.
Antwerpen, 16 juni 1981, blz 7e.v. Het Wessac-feest is niet te omschrijven,
tenzij je het weergeeft als een soort hemels vuurwerk van kosmische krachten
Brochure, 9 juli 1981, blz 8 e.v. Alle adepten krijgen nieuwe instructies.
Verwachtingen
Stem van Gene Zijde, 23 april 1982, blz 565 (547) e.v. Verwachtingen voor de
Wessac. De naam Wessac-feest is in het verre verleden verbonden geweest
aan een bepaald hindoe-feest, maar wordt nu gebruikt als aanduiding voor een
samenkomst van verlichten. De Witte Broederschap is niet de enige, maar over
het algemeen wel een van de belangrijkste deelhebbers
Esoterische kring, 10 mei 1982 (= nr 7), blz 69 e.v. Eerste indrukken
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Antwerpen, 18 mei 1982: Enkele eerste conclusies
Brochure, 13 januari 1983, blz 10 en 13: Wanneer hoge persoonlijkheden zoals
Jezus, Boeddha (of Mohammed) aan de Wessac deelnemen, gaat het veeleer
om een kenbaarheid van een vorm waardoor een tijdelijke communicatie
mogelijk is met de totaliteit waar zij in wezen deel van uitmaken
Arnhem, 25 januari 1983, blz 2: Beknopte geschiedenis en de werkwijze van
de Witte Broederschap, de Grote raad. Blz 13: Een Steravond vergelijken met
het Wessac-feest, is als het vergelijken van een lucifer met een uitbarsting op
de zon
Stem van Gene Zijde, 18 mei 1984: Eerste indrukken
Amsterdam, 23 Mei 1984: (mp3) Enkele eerste conclusies
Sleutels, 7 Mei 1985, blz 94 e.v. Voorlopige interpretaties
Esoterische kring, 8 juli 1985 blz 88 (nr 9). Verwachtingen
Sleutels, 1 Juli 1986, blz 119 e.v. Conclusies van de grote Raad
Stem van Gene Zijde, 12 september 1986, blz 9 e.v. Conclusies van
commentatoren en analysatoren
Antwerpen, 16 September 1986, blz 2 e.v. Verschillende invloeden en krachten
waar de Witte Broederschap mee rekening houdt
Stem van Gene Zijde, 12 juni 1987, Conclusies tot nu toe. Het Wessac-feest is
gevierd in de Midden-Andes
Antwerpen, 16 juni 1987 Wessac 1987
Zondagmorgenkring, 29 Mei 1988 en 26 juni 1988
[Na het verslag van 29 mei 1988 staat ook het verslag van 26 juni 1988. Deze
bijeenkomsten mochten bij uitzondering worden opgenomen en in verslagen
uitgewerkt]
De Witte Broederschap heeft besloten zich niet meer aansprakelijk te stellen
voor de mediamieke werkzaamheden van de Orde. De mediamieke
werkzaamheden van de Orde als zodanig gaan daarom stilgelegd worden. Blz 7
e.v. Conclusies en besluiten
Amsterdam, 29 juni 1988 (mp3) De consequenties van de op grond van de
Wessac-resultaten te veranderen werkwijze van de Orde.
Amsterdam, 3 maart 1989, blz 7/8 (in tweede gedeelte): Het waarnemen van
de kleuren
Arnhem, 23 Mei 1989, blz 8 e.v. Eerste uitslagen van het Wessac-feest
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Amsterdam, 16 Mei 1990, mp3, vanaf 32 min. 30: Het Wessac-feest volgens
de boeddhisten en de hindoes. Doel en werkwijze en (beperkingen in de)
mogelijkheden tot geestelijk ingrijpen.
Arnhem, 26 juni 1990, blz 10 en 11 Verwachtingen
Den Haag, 2 juli 1990 Conclusies
Den Haag, 4 juni 1992, blz 11 Eerste conclusie
Den Haag 3 september 1992, blz 7 en 11 Enkele conclusies
Den Haag 6 oktober 1992, blz 12 Een persoonlijke interpretatie
Amsterdam, 24 november 1992, blz 8/9: Samenvatting conclusies laatste
Wessac
Den Haag 6 januari 1993, blz 11 Conclusies
--------------------------------------------------

