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DE TOEKOMST 
 

28 december 1962 
 
Goedenavond, vrienden. 
 
Aan het begin van deze laatste bijeenkomst in het kalenderjaar 1962 moet ik u er toch weer op 
wijzen, dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn. Vooral bij het volgende onderwerp mag u dit niet 
vergeten: ik ga u spreken over het jaar 1963 en de daarop volgende jaren. Toch is dit niet de 
"prognose" waarin wij ons bezig houden met een overstroming in Italië, een kleine ramp in het 
zuiden van Frankrijk enz. Wij zijn namelijk gekomen op een punt in de tijd, waarbij de 
ontwikkelingen op aarde zowel geestelijk als materieel een zodanig ander karakter krijgen, dat 
er meer omvattende problemen zijn waarvan de ontwikkelingen nader geschetst dienen te 
worden. Ik vraag uw belangstelling voor 
 

DE TOEKOMST 
 

Wanneer wij de afgelopen jaren bezien, kunnen wij onder meer constateren dat een zeer groot 
deel van het door ons voorzegde gedurende de jaren van 1957 tot 1961 inderdaad is 
uitgekomen. Dit betekent, dat wij tot op heden de heersende tendenzen redelijk juist ingeschat 
hebben. Steeds weer is daarbij de nadruk gevallen op het jaar, dat nu gaat beginnen, het jaar 
1963. Ik wil u allereerst duidelijk maken, waarom dit geschiedde: 
 
De inwerkingen van Aquarius zijn op het ogenblik al zeer sterk geworden. Deze invloeden wijzen 
aan de ene kant in de richting van samenwerking, altruïsme, maar leggen aan de andere kant de 
nadruk op eigenzinnigheid en fantasterij. In het gehele wereldbeeld en in alle ontwikkelingen 
kunnen wij voorbeelden van deze invloeden aantreffen. Wanneer wij bv. de zeker niet op de 
realiteit gebaseerde houding van een Fidel Castro of een Soekarno nagaan, blijkt deze inwerking 
in negatieve zin wel bijzonder kenbaar tot uiting te komen. Deze ongunstige invloed beheerst 
overigens deze beiden ook in het komende jaar. Alles, wat op het ogenblik plaatsvindt, heeft in de 
toekomst zijn vervolg. Het jaar 1963 bepaalt verdere ontwikkelingen. Het brengt grote gevaren met zich 
en heeft - praktisch gesproken - een bepalende en vormende werking tot tenminste het jaar 1967. 
 
Daarbij is het eerstvolgende voor de wereld kritieke jaar 1965. Alle invloeden, zowel uit de kosmos als 
in de wereld, wijzen verder op de noodzaak van een snelle heroriëntatie, een snelle vernieu- 
wing. Wij kunnen hieruit dan ook wel concluderen, dat alles, wat in het komende jaar geschiedt, 
van een zeer vérstrekkende betekenis voor de toekomst kan zijn. Volgens sommigen onder ons 
zouden de jaren'63, '64 en '65 de loop der gebeurtenissen tot minstens 1997 beheersen. 
 
Nu hebben wij getracht, allereerst na te gaan, wat de problemen van de wereld zijn - zonder 
daarbij een bijzondere nadruk te willen leggen op bepaalde landen en volkeren. Hierbij ontdek ik 
in de eerste plaats: een voortdurende wijziging in het evenwicht Oost - West. Hierbij kan worden 
gezegd, dat het Oosten in de komende tijd grotere spanning, maar ook grotere activiteit zal 
vertonen dan het Westen. Waar de westelijke wereld op het ogenblik de richting van een 
malaise uitgaat, krijgt het Oosten meer mogelijkheden om voort te gaan. Dit betreft zowel de 
economische, de politieke, als de militaire aspecten. Een dergelijke wijziging van het evenwicht 
in de wereld, hoe onbelangrijk zij misschien in de ogen van de enkeling moge zijn, is bepalend 
voor de richtlijnen, die de regeerders in de wereld stellen, evenals de grote zakenbelangen die 
daardoor beïnvloed worden. Wij kunnen van dezen dan ook vele stimuli verwachten, die 
enerzijds gericht zullen zijn op een verdergaande samenwerking, maar anderzijds gericht blijken 
te zijn op een ten koste van alles eigen superioriteit handhaven. Alles tezamen is dit niet zo 
aangenaam. 
 
Een tweede aspect van de ontwikkelingen op aarde, is nauw gebonden met de ontwikkelingen 
rond de wereldvaluta's. Wanneer de valuta gebonden blijven aan een schaal, die gebaseerd is op 
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de onderlinge waardeverhoudingen van munteenheden, zullen nooit de werkelijke verhoudingen 
in termen van welvaart en productiviteit door de koersen tot uiting kunnen worden gebracht. In 
een periode waarin de volkeren, die de waarde bepalende valuta uitgeven, een grote welvaart 
genieten, zal een dergelijke maatstaf gehanteerd kunnen worden. Een dergelijke variabele 
goudschaal is echter niet meer aanvaardbaar op het ogenblik, dat de welvaart in de landen, wier 
valuta de koersen bepalen, afneemt. Dit nu is op het ogenblik het geval. Het gevolg is,dat wij te 
maken kunnen krijgen met allerlei manipulaties, waardoor men de waarde van de geldeenheden 
tracht aan te passen aan de mogelijkheden en behoeften van deze volkeren. Niemand zal echter 
geneigd zijn de schok op te vangen - met als gevolg een snelle aanpassing aan de gerevalueerde 
munteenheden. De dictatoriaal geregeerde landen zullen van een dergelijke ontwikkeling waar- 
schijnlijk de grootste vruchten plukken. Voor de z.g. vrije landen kan dit een ineenstorting van 
hun economie betekenen. Ofschoon dit in dit jaar niet zo ernstig zal zijn, zal een verder gaan 
van deze ontwikkelingen kunnen voeren tot situaties zoals die in de jaren 1929 tot 1931 
bestonden. 
 
Dan hebben wij ook te maken met een sterke verandering in religieuze belevingen en waar- 
deringen. Ook dit blijft niet beperkt tot een bepaald land of een bepaald geloof. Overal zien wij 
de behoefte ontstaan, eigen geloof te bewijzen, of aan te passen aan de feiten. Ook zien wij 
overal dogmatische en sterk orthodoxe groeperingen, die zich met alle macht verzetten tegen 
een dergelijke aanpassing. Een godsdienststrijd zou hier onvermijdelijk uit voort moeten vloei-
en. Deze godsdienststrijd zal ook tot uiting komen in het - in zekere zin als godsdienst te 
beschouwen - communisme. Hierin zouden dan ook zonder twijfel grote spanningen ontstaan. 
Spanningen binnen het communisme hebben wederom hun weerslag op het denken van de rest 
van de wereld. Dit zou kunnen voeren tot een zeer irreëel denken bij westerse mogendheden. 
  
Geestelijk gezien kan worden gesteld, dat de Lichtende krachten over geheel de wereld in 
opmars zijn. Er wordt daarbij steeds sterker gestreefd naar een kenbaar beleven van hogere 
waarden. Dit geschiedt bij de mensen, doch wordt door de geest bevorderd. Het zal u duidelijk 
zijn, dat dit over geheel de wereld zal voeren tot mirakelen, wonderbaarlijke waarnemingen, 
profetieën e.d. Het sektarisme zal hierdoor worden aangemoedigd. Wij zullen dan ook in de 
komende jaren vele kleinere groeperingen zien, die krachtens hun waarnemingen of mirakelen, 
de meest zonderlinge vormen van geloof prediken. Dat dit weer een grote strijd kan betekenen 
in een sociaal stelsel, dat op dergelijke vormen van religie nu eenmaal niet is ingesteld, zal u 
eveneens duidelijk zijn. Ook hier dus een vernieuwingsfactor, die strijd brengt. Verder kunnen 
wij nog zeggen, dat de Nieuwe Wereldleraar de tweede fase van zijn werk bijna voleind heeft. 
Dit betekent, dat de volgende openbare fase in de komende jaren te verwachten is. In deze 
periode zou hij het middelpunt kunnen worden van een godsdienstige strijd. 
 
Met al deze aspecten ziet het er voor de gehele wereld wel wat eigenaardig uit. Men kan niet 
zeggen, dat het ongunstig is. Ongunstig zou hier immers betekenen, dat er geen positieve as- 
pecten zijn, die de gevolgen van negatieve werkingen op kunnen vangen. Maar gunstig kunnen 
wij de situatie toch ook niet noemen. Daarvoor zijn er te veel wisselvalligheden, die uiteindelijk 
ook het leven van hen zullen beroeren, die geen enkele zeggingschap hebben over het verloop 
der ontwikkelingen. 
 
Nu ik de wereld als geheel heb bezien, wil ik aandacht besteden aan de ontwikkelingen in 
verschillende landen. Daarbij zal ik allereerst ingaan op de ontwikkelingen in de U.S.A en de 
U.S.S.R., omdat de ontwikkelingen daar voor geheel de wereld van belang zijn. 
 
USA. De USA bevinden zich in een periode van toenemende depressie. Ongeacht de verklarin- 
gen, die daarover worden afgelegd, mag worden gesteld, dat het afnemen van de feitelijke 
goudvoorraden en het minder gemakkelijk exporteren van vele producten, reeds nu de 
mogelijkheden van de industrie aanmerkelijk hebben beperkt. Zoals in het afgelopen jaar de 
werkeloosheid in vele gebieden toenam, zal dat ook dit jaar geschieden. Daarbij moet verder 
gerekend worden met de behoefte van velen, om door middel van stakingen en zelfs 
gewelddadige demonstraties, hun recht op werk, een bepaald inkomen en voorrechten af te 
dwingen.  
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Op grond van dit alles mag worden gezegd, dat de dollar in het komende jaar een onvaste 
valuta is. Het is zeer waarschijnlijk, dat de dollar - naar ik meen over 7,8 maanden, mogelijk 
eerder - een algehele waarderingsherziening ondergaat, welke zijn weerslag zal hebben op de 
beurzen over geheel de wereld. Een onmiddellijke aanpassing van de valuta van andere landen 
zal daarbij een grote rol spelen. Voordeel zal hieruit alleen kunnen voortvloeien voor de bezitters 
van goud, goudwaarden en vaste goederen. Alle anderen verliezen. Ook de handel in Europa zal, 
gezien de export naar de USA, grote klappen hierdoor krijgen. Opvallend is hierbij de 
onverwachte verklaring, dat, ten koste van alles, de dollar zal worden gehandhaafd, en dan 
twee of drie dagen later opeens - wat niemand had durven geloven - een herwaardering, en een 
sluiten van banken, met enkele dagen daarna een beperkte economische chaos in een groot 
deel van de wereld. 
 
Een verloop van de economie, zoals wij dit onder meer in de USA zien, brengt verder een 
sterkere ontwikkeling van extremistische groepen met zich. Er mag in het komende jaar dan ook 
hier worden gerekend met toenemende demonstraties van nazi's, terwijl ook de communisten 
weer meer actief zullen zijn. Verliezen door slechte oogsten en een tijdelijke onderbreking van 
verbindingen - over het water, door havenstakingen, en weersomstandigheden - kunnen 
eveneens een rol spelen. Het komende jaar is voor de USA dus niet onverdeeld gunstig. 
 
Daartegenover staat, dat J. F. Kennedy op het ogenblik het dieptepunt van zijn carrière voorlo- 
pig gepasseerd is. Hij zal in de komende tijd meerdere malen proberen een sterke politiek te 
voeren. Zijn aanzien zal hierdoor - vooral in het begin - stijgen. Men heeft echter niet de moed 
om recht toe recht aan op zijn doel af te gaan. Dit betekent, dat Amerika - ondanks officiële 
ontkenningen - in verband zal worden gebracht met de machinaties van z.g. onafhankelijke 
groepen in Argentinië, Brazilië, Mexico en Cuba. In Cuba zullen de V.S. waarschijnlijk worden 
beschouwd als de beschermers van enkele groepen, die aanslagen op het leven van Fidel Castro 
doen. Zover wij na kunnen gaan is de mogelijkheid, dat een van de aanslagen succes zal hebben 
ongeveer één op zes .  
 
USSR. Tegenover de USA staat de USSR. Dit land heeft zich moeten heroriënteren. Onder meer 
door het gebeuren op Cuba heeft men de nadruk zowel in de binnenlandse als de buitenlandse 
politiek moeten wijzigen. Tegenover het buitenland moet men meer dan ooit de vredesengel 
spelen. Rusland heeft verder groot belang bij het beperken van de gebiedsuitbreidingen, die 
Rood China zich heeft voorgenomen om in het komende jaar te volbrengen. Anderzijds dient het 
te voorkomen, dat deze houding als zwakte kan worden gezien. Nu is op het ogenblik de 
werkelijke besteding voor defensie in de USSR, vergeleken met dergelijke bestedingen in de 
USA, 3 tegen 5 à 6. Dit wil zeggen, dat er een grote speelruimte is voor eventuele uitbreiding, 
wijziging, of aanpassing van het militaire apparaat in Rusland. Dit zal dan ook ongetwijfeld 
plaats vinden. Verder zou Rusland - ongeacht enkele ongelukken die waarschijnlijk met atoom- 
proeven in verband staan - een gunstig jaar kunnen hebben voor oogst en productie. Deze 
gunstige periode houdt dan aan tot ongeveer 1967. De heer Chroesjtsjov zou dan zijn bluf, dat 
men Amerika voorbij zal streven, althans ten dele waar kunnen maken. Dit betekent echter ook 
dat de eis, dat men de wereldrevolutie verder uit zal dragen, desnoods met geweld, binnenlands 
toeneemt. Pressie van orthodoxe leninisten en communisten zal het voor Chroesjtsjov moeilijk 
maken zijn vreedzame houding onbeperkt te handhaven. 
 
De versterking van Rusland, gelijktijdig met een verzwakking van Amerika, zal tot uiting kunnen 
komen in vele bijkomstigheden. Zo kan men bijvoorbeeld verwachten, dat - als gevolg van 
onderhandse besprekingen - Amerika een aantal van zijn raketbases rond Rusland zal gaan 
ontmantelen. Dit zal gerechtvaardigd worden door de verklaring: wij beschikken nu over 
wapens, waarmede wij geheel Rusland kunnen bereiken. Het is dus niet meer noodzakelijk in 
den vreemde grote kosten te maken. Van Rusland kunnen wij verwachten, dat het pogingen 
doet om alle toegangen tot West-Berlijn geheel in handen te brengen van de DDR of de 
Russische troepen. Dit betekent dat mogelijk in maart - april gepoogd zal worden de tot op 
heden nog open toegangsweg geheel te sluiten en de controle daarvan blijvend in handen van 
de Russen te leggen. De mogelijkheid, dat daarna de muur in Berlijn verdwijnt, is groot. De 
Russen zullen zeker geneigd zijn deze muur af te laten breken, wanneer zij toch alle toegangen 
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tot Berlijn in handen hebben. De eis tot internationalisatie van deze stad zal minder gehoord 
worden. Wel zal een verdrag of overeenkomst omtrent Berlijn met de DDR gesloten moeten 
worden, wat een feitelijke erkenning van het bestaan van deze staat in zal houden. 
 
Hier hebt u dus een klein beeld van wat in deze staten zal gebeuren. 
  
China. Als een der landen, die op de ontwikkelingen in het komende jaar een grote invloed uit 
zullen oefenen, mogen wij ook Rood China niet vergeten. Dit land heeft op het ogenblik de keuze 
tussen een terugtrekken en een oplossen van de hongersnood in eigen land - wat praktisch niet 
mogelijk is - dan wel de Stalinistische doctrine geheel terzijde te stellen óf geweld. Gesteund 
door de weigering van India om tot een overeenkomst te geraken, zal China in het komende jaar 
meerdere streken ten zuiden van de eigen grenzen bezetten.  
 
Nu mag verder verwacht worden, dat - zij het in beperkte mate - aan India hulp zal worden 
verleend door Rusland, Amerika, de Nato en misschien zelfs de TOTO. Daarom mag er gerekend 
worden met een werkelijke oorlog in deze streken. Deze oorlog gaat het komende jaar voort, 
maar zal waarschijnlijk tegen het einde van het jaar iets luwen, maar kan bij een weer 
opvlammen in 1964 mogelijk voeren tot een wereldoorlog in 1965. Wij hebben redenen om aan 
te nemen, dat dit laatste zal vermeden worden, maar wij mogen u deze redenen op het ogenblik 
nog niet geven.  Rood-China heeft verder te lijden gehad onder slechte oogsten, tegenslagen bij 
productie en een binnenlandse verdeeldheid, die in verschillende provincies tot oproerigheden 
heeft gevoerd. Het komende jaar is in dit opzicht voor China veel gunstiger. De oogsten zullen 
iets beter zijn. Dit kan aanleiding zijn, om weer in versterkte mate de bevolking in communes en 
kolchozen onder te gaan brengen, iets wat tijdelijk werd gestaakt.  
 
Verder kan worden opgemerkt, dat China, mede door zijn grote bevolkingsaantal en betrekke- 
lijk onbelangrijke industrieën, een van de sterk tot oorlog drijvende invloeden in het komende 
jaar zal zijn. Het is dit land, dit volk, dat met alle middelen zal trachten een ernstige oorlog te 
ontketenen. Wij menen echter, dat het hierin niet zal slagen, omdat het bij dit streven de twee 
grootmachten USA en USSR tegenover zich vindt. 
 
Hiermede zijn dan de belangrijkste invloeden en oorlogsdreigingen van het komende jaar wel 
besproken. Wij dienen echter ook bepaalde economische aspecten nog verder na te gaan. Daar- 
bij denk ik in de eerste plaats aan de E.E.G. 
  
E.E.G. De Europese Economische Gemeenschap zal in het komende jaar meer dan ooit in het 
brandpunt der belangstelling staan. Er zal zeer veel gepraat worden en steeds weer zal men 
gunstige resultaten publiceren. De gemaakte afspraken zullen echter niet verwerkelijkt worden. 
In feite zal er zelfs een toenemende belangenstrijd ontstaan tussen de landen van de E.E.G. 
Tenzij verschillende landen als Frankrijk, Duitsland en Engeland zich neer leggen bij de 
zelfbeperking, die wordt geëist door een gemeenschappelijke markt - wat niet waarschijnlijk is - 
zal de E.E.G. tussen de jaren '65 en '67 zelfs uiteen kunnen vallen. 
  
NATO. Ook voor de Nato staan de zaken er minder aangenaam voor. In de Nato worden op het 
ogenblik eisen gesteld voor een verdere bewapening van de partners en een juistere vervulling 
van aangegane verplichtingen. Het komende jaar brengt voor hier ook een verdere 
vermindering van de steun, die zij voor dit doel tot op heden van de USA mochten ontvangen. 
Dit betekent dat de landen, die hun plichten nakomen - veel zullen dit er niet zijn, maar 
vermoedelijk zal Nederland daaronder behoren - zich een verhoging van defensie-uitgaven 
zullen moeten getroosten, die kan stijgen tot 10 à 15% van het nationale inkomen. Het is 
duidelijk, dat een dergelijke verhoging van defensie-uitgaven voor de bevolking niet bepaald 
aanvaardbaar zal zijn. Het achterblijven van bepaalde landen bij het vervullen van de aange-
gane verplichtingen, zal dan ook de oorzaak zijn, dat de interne moeilijkheden binnen het 
Nato-verband aanmerkelijk zullen toenemen. 
 
Z. Amerika. Belangrijk is ook de bond van Z-Amerikaanse Staten. Ook in deze gemeenschap zijn 
moeilijk- heden te verwachten. In de eerste plaats brengt het komende jaar voor Argentinië een 
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toename van de nazi-invloeden, ofschoon pogingen om een nazicongres in Argentinië te 
beleggen zeer waarschijnlijk gefrustreerd worden. Aan dit congres zouden, zoals u misschien 
weet, Ameri- kaanse, Engelse en Duitse nazi's deelnemen. Brazilië wordt dan weer met een oud 
probleem geconfronteerd en zal moeten vaststellen dat men het volk in bepaalde streken niet 
kalm kan houden met wat steun, terwijl de grondbezitters daar ten koste van alles aan hun 
voorrechten vast blijven houden. Revolutionaire bewegingen en eventueel, reeds dit jaar een 
omwenteling, zijn daarom in dit land te verwachten. Dit kan voortkomen uit een poging zich te 
verweren tegen wat men daar zal noemen een toenemend communisme, ofschoon ik meen dat 
het juister is te spreken van een toenemende wanhoop bij het armere deel van het volk. De 
regering hier zal daarom geneigd zijn bepaalde fascistische tendenzen te aanvaarden. Hierdoor 
ontstaan conflicten met o.m. Chili en Venezuela.  
 
Bolivia heeft een betrekkelijk goed jaar te verwachten. Voor de andere leden van de statenbond 
is de toestand echter niet stabiel. Wel zal de belangengemeenschap zich gezamenlijk sterker 
gaan richten tegen de Noord-Amerikaanse invloeden, maar gelijktijdig zal onderlinge strijd 
ontstaan. Vermoedelijk zal deze strijd ruchtbaar worden in de laatste zes maanden van het 
komende jaar. Is dit het geval, dan kunt u ervan overtuigd zijn, dat de bond van Z- Amerikaanse 
Staten uiteenvalt voor het einde van 1966. 
  
Commonwealth. In de Commonwealth ontstond reeds in het verleden een toenemende "wealth" 
verzwakking van banden met het moederland. In de praktijk zal de Commonwealth steeds 
minder betekenis hebben. Engelands belangrijkheid neemt sneller af, omdat het uiteindelijk 
alleen nog redelijk kan leven door zich steeds meer te oriënteren op de Europese 
ontwikkelingen. Pogingen de invloed op de Commonwealth te behouden brengt de staatslieden 
er toe, tussen twee stoelen te gaan zitten. Als gevolg hiervan zou John Bull aan het einde van 
het jaar wel eens een lelijke smak kunnen maken. Dit zal voor de Commonwealth een zodanig 
verlies van aanzien betekenen, dat bv. Canada zich definitief en blijvend op de USA zal gaan 
oriënteren en de Engelse invloed nog slechts in enkele tradities behoudt. Zoals u weet, heeft 
Zuid-Afrika reeds lang geleden de banden verbroken. Ook Australië voelt er weinig voor onder 
de nieuwe condities de bestaande banden te blijven handhaven. Slechts bepaalde armere 
gebieden blijven voorlopig de Commonwealth nog zien als iets van belang. In verband hiermede 
zou aan het einde van het komende of het begin van het daaropvolgende jaar nog wel eens een 
strijd kunnen ontstaan, waarbij o.m. het gezag en de invloed van Engeland zowel in Aden als in 
Gibraltar in het geding komen. Ik vermoed niet, dat dit zonder meer zal doorgaan. Volgens ons 
valt de beslissing voor Aden in 1967 en voor Gibraltar rond 1970. 
 
Hiermede bespraken wij dan de belangrijkste statenbonden. Maar u zult zich ongetwijfeld 
afvragen, wat er met Nederland zal gaan gebeuren. 
 
Nederland. Nederland zal de invloed van de USA in sterke mate ondergaan. De pogingen van 
Nederland, om tot een betere samenwerking met andere landen te komen, brengen allerhande 
verrassingen met zich mee. Zo brengen de eerste drie maanden van het jaar nog enkele 
surprises vanwege Soekarno i.v.m. Nieuw Guinea. In de Benelux kan men er op rekenen, dat de 
beide partners een verdere integratie zullen trachten uit te stellen, dit met een verwijs naar 
ontwikkelingen in groter verband. Nederland staat er dan politiek ook niet zo gunstig voor in '63. 
Gezien de invloeden, die de tweede helft van het jaar beheersen, zou een onverwachte 
ommezwaai van bepaalde politieke groepen - met als gevolg hiervan verwarringen op politiek 
gebied - mogelijk zijn. Ik acht in de tweede helft van het komende jaar een rooms - rode coalitie 
niet uitgesloten, ook al zal deze om verschillende redenen nog niet officieel zijn. Wat betreft het 
kabinet de Quai, men zal achteraf wel zeggen, dat dit nog niet het kwaadste kabinet was. 
Wanneer het het einde van het volgende jaar haalt, zou mij dit echter verbazen. De huidige 
situatie vraagt om een sterk ingrijpen. Het is daarom jammer, dat bepaalde bekwame 
staatslieden zullen moeten heengaan. Voor het vorstenhuis zijn nog wat moeilijkheden te 
verwachten. Daarnaast zal er een belofte van vreugde zijn, die echter, naar ik meen, in het 
komende jaar nog niet volledig gereali- seerd wordt. 
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België. De verwachte nakomeling van het vorstenhuis is dit jaar waarschijnlijk onderweg. Dit zal 
velen tot vreugde stemmen, vreugde die echter door een sterker op de voorgrond komen van 
het federalisme, gepaard gaande met onlusten, waaraan de politie te pas komt in Brussel, Luik 
en waarschijnlijk te Dinant, wel geremd zal worden. Voor België: een afnemende conjunctuur, 
gepaard gaande met toenemende politieke moeilijkheden, toenemende sociale moeilijkheden en 
als belangrijkste moeilijkheid de noodzaak tot heroriëntatie van het in België toch wel bijzonder 
invloedrijke Rooms kerkelijk gezag. Dit alles brengt met zich, dat ook België van de Benelux niet 
veel hoeft te verwachten. In directe strijd zal België wel niet betrokken worden, maar, net zoals 
Nederland nog onaangenaamheden te slikken zal krijgen over Nieuw Guinea, zal de kwestie 
Katanga - Congo op België politiek en economisch zijn invloed doen gelden. 
 
Frankrijk. Frankrijk is - in tegenstelling met wat menigeen denkt - op het ogenblik een van de 
rijkste landen. Weliswaar is het bezit geen staatsbezit - het is in handen van de burgers - maar 
de hoeveelheden goud, die zich in Frankrijk bevinden, evenals de hoeveelheden internationale 
aandelen enz. is zodanig groot, dat bij een komende crisis, Frankrijk zich het snelste zou kunnen 
herstellen en daardoor weer tot de leidende natie in West Europa worden. Het zal dan ook 
sterker zijn dan Engeland. Wanneer de ontwikkeling in de komende jaren zo verloopt, als door 
ons wordt verwacht, zal er dus sprake zijn van een toename van het Franse gezag. Voor 1963 
zal dit kenbaar zijn in de eerste drie en de laatste drie maanden van het jaar. De tussenliggende 
periode is voor geheel de wereld, maar in het bijzonder voor Frankrijk, Duitsland en in mindere 
mate voor Nederland en België minder gunstig, waarbij er een rustperiode is rond augustus. De 
Gaulle zal tot zijn spijt ontdekken, dat sterke oude mannen heen moeten gaan. Hij zal daartoe 
echter nog niet kunnen besluiten. Het resultaat zou een poging kunnen zijn van de uiterst 
rechtse partijen, om de macht definitief en zuiver dictatoriaal in handen te leggen van hetzij de 
Gaulle, hetzij - wat waarschijnlijker is - in handen van een opvolger. De senaat zal hier natuur- 
lijk op tegen zijn, maar de senaat telt op het ogenblik in Frankrijk niet meer mee. 
 
Een soortgelijke ervaring zouden de Duitse senatoren wel eens kunnen opdoen. Hier heeft men 
te maken met het afscheid van Adenauer, waarvan de datum nog niet vast staat en door deze zo 
veel mogelijk zal worden uitgesteld. Dit pogen, zijn aftreden uit te stellen, voert tot een politieke 
crisis, waarin zijn grootste tegenstanders sterk worden. Gelijktijdig flauwt de West- Duitse 
economie af - mede door het feit, dat Amerikaanse steun wegvalt en gelijktijdig grotere eisen 
aan het land worden gesteld. De belastingen zullen daar dan ook met rond 15% in de hoogte 
gaan; dit geldt zowel de directe als de indirecte belastingen. Een politieke overwinning kan voor 
Wily Brandt worden verwacht, terwijl Josef Strauss reeds in de helft van 1964 politiek hoog te 
paard zal zitten. Hij zal trachten - of hij daarin ook slaagt weten wij niet - om het kanselierschap 
en daarmede het gezag, dat Adenauer nu bezit, voor zich op te eisen. Gezien de personen, die 
ondertussen de regering hebben overgenomen, lijkt mij een slagen niet erg waarschijnlijk. 
Verder moeten wij rekening houden met enkele kleine rampen. Dat ik, ondanks mijn inleiding, 
hierop wijs, is geen toeval. Deze rampen kunnen een keerpunt betekenen in de sentimenten van 
het grote publiek. Ik denk hierbij aan een grote mijnramp, in het zuidelijk deel van het 
Ruhrgebied en verder aan een reeks van opeenvolgende verkeersongelukken, waaronder een 
groot verkeersongeluk in de buurt van Beieren. West Duitsland zal verder moeten ontdekken, 
dat de leuze: "Duitsland één" in het komende jaar niet te handhaven is. Pogingen, om op andere 
wijze dan tot op heden contact met de DDR op te nemen zullen echter voorlopig door de 
"diehards" worden gefrustreerd. In 1964 zullen dergelijke contacten waarschijnlijk wel tot stand 
komen. 
  
Engeland. Dit land staat op het ogenblik op velerlei gebied inderdaad zwak. Toch is het sterker, 
dan men zou verwachten, vooral wanneer de Amerikaanse economie - zoals te verwachten is - 
dit jaar faalt. De conservatieven zullen invloed winnen. Stakingen en schandalen op politiek 
terrein - een daarvan zou de Lord Treasurer kunnen betreffen - zullen echter een zeer verwarde 
situatie scheppen, waarbij zelfs het koningshuis in het geding wordt gebracht. Dit laatste is voor 
Engeland wel ongewoon. Wanneer dit alles gebeurt, kunt u er zeker van  zijn, dat de schandalen 
aan het eind van het volgende jaar - en in 1964 - een algehele wijziging voorbereiden. 
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Italië. Het belangrijkste punt in Italië is op het ogenblik wel Vaticaanstad. Paus Johannes zal 
alles doen om nog de volgende zitting van het Concilium te kunnen presideren. Hij zal dan 
echter zeer verzwakt en ziek zijn. Men spreekt nu wel van maagkanker, maar naar ik meen is er 
eerder sprake van een zeer ernstige ziekte van de prostaat. Bovendien zijn er in zijn omgeving 
een aantal belangrijke heren, die hem niet goed gezind zijn. Schandalen zullen hierdoor echter 
niet ontstaat. Wel zal het gerucht rondgaan, aan het einde van het komende jaar of het begin 
van 1964, dat Paus Johannes werd vergiftigd. Zeker is, dat hij, zij het met zijn laatste krachten, 
een uitspraak ex cathedra zal doen, waardoor hij alles wat tot op heden door het concilium 
bereikt werd, bevestigt. Daarnaast zal hij enkele van zijn zienswijzen, onder meer omtrent de 
heroriëntatie van de kerk en haar aanpassing aan nieuwe feiten en omstandigheden, vastleg- 
gen. Dit is zeer belangrijk, want dit alles kan de verhouding tussen Rome en de rest van de 
wereld voor de komende honderd jaren bepalen. Gelijktijdig kan worden gerekend met een - 
vanuit Rome beginnende, maar door de Paus niet geheel goedgekeurde - actie, waardoor het 
katholicisme sterker op gaat treden in o.m. de Sovjetlanden. In een schijn van liberaliteit kan 
dan een agressiever houding tegenover andersdenkenden worden verwacht in o.m. in Frankrijk, 
Nederland enz. Italië zelf kent dit jaar weer meerdere rampen en staat aan het einde van dit jaar 
aan de rand van een revolutie. Deze zal waarschijnlijk onderdrukt worden. Een groot aantal 
personen van de nu heersende klasse zal ofwel worden veroordeeld, dan wel verdwijnen of een 
ontijdig einde vinden. 
 
Griekenland. Griekenland is geen opvallend land, maar zal in het komende jaar een belangrijke 
rol kunnen spelen als verbinding tussen Europa en Egypte en het verdere Arabische blok. 
 
Egypte. Nasser, die, ondanks alle schaduwen die enige tijd op zijn leven hebben gerust, nog 
steeds de sterke man van Egypte schijnt te zijn, staat in steeds groeiende mate onder invloed 
van een militaire junta. Hij heeft niet meer de vrijheid van beslissing en het gezag, die eens de 
zijne waren. Ook dit jaar zou zijn leven in gevaar kunnen zijn. Egypte zelf maakt een grote 
economische crisis door. Deze zal vermoedelijk allereerst voeren tot sterkere banden met het 
Sovjet blok. Deze banden zullen vermoedelijk in de eerste helft van 1964 weer worden ver-
broken, nadat is gebleken, dat de gegeven beloften toch niet helemaal worden gehouden. 
  
Yemen. In de Arabische wereld speelt verder op het ogenblik Yemen een opvallende rol. Zoals u 
weet, hebben zich dit jaar aldaar vele veranderingen voorgedaan. Het is waarschijnlijk, dat ook 
in het komende jaar vanuit verschillende Arabische staten acties zullen worden ondernomen 
tegen het daar nu gevestigde gezag. Pogingen om een einde te maken aan gebruiken als 
slavernij, grondgebondenheid, stamhorigheid zouden zelfs kunnen voeren tot een vorm van 
heilige oorlog. Naar ik meen zal deze geen grote omvang hebben, maar er komt weer heel wat 
sensatie voor de dagbladen enz. uit voort.  
  
Japan. Japan wordt waarschijnlijk in het komende jaar het middelpunt van politieke strijd waar- 
bij wordt getracht zowel de USA als de USSR te desavoueren. Acties tegen atoomgevaar. 
Grootscheepse smokkel van goud en opiaten vraagt eveneens de aandacht. Ik meen, dat men 
niet in staat zal zijn, deze handel geheel te doen staken, voor zover zij vandaaruit geschiedt. 
 
Hongkong. Hongkong en Macao zullen niet meer zo sterk als voorheen het middelpunt zijn van 
smokkel en politieke activiteiten. Wat Hongkong betreft, kan nog worden opgemerkt, dat het 
verdere bestaan van deze kroonkolonie zeker kort zal zijn en voor 1965 de vluchtelingen daar 
weer in de armen van hun rode broeders zullen rusten.  
 
Australië. Australië maakt een betrekkelijk gunstige tijd door. Het deelt wat dit betreft, in de 
tendenzen van grotere activiteit en vruchtbaarheid, die ik reeds aanstipte bij de bespreking van 
Rood China, maar die eveneens India, Pakistan enz. regeren zal.  
 
Indonesië. Indonesië zal vele moeilijkheden hebben. Er zal sprake van opstand zijn, niet alleen 
in Nieuw - Guinea - waar dit ongetwijfeld aan Nederlands imperialisme zal worden toegeschre- 
ven - maar vooral op Sumatra, op Celebes en moeilijkheden in Sarawak. De opstand in Brunei 
en de uiteindelijk ook daar duidelijk blijkende Indonesische agressie, zullen op internationaal 
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gebied eveneens minder aangename relaties scheppen. Daarbij zal dan wel weer het spel 
worden gespeeld van: "Als je niet heel gauw toegeeft, word ik communist". Voor Soekarno en 
enkelen van de zijnen zal dit onaangename gevolgen hebben. Zeker is, dat er in Indonesië 
hoofden zullen gaan vallen. 
 
Wanneer wij over dergelijke hervormingen spreken, kan worden opgemerkt, dat de hoofden ook 
zullen rollen in Rusland en China, terwijl schandaalprocessen in Italië en Engeland plaats vinden. 
Men mag dus wel stellen, dat de sociale- en politieke aspecten van het komende jaar uitge- 
sproken chaotisch zijn. Er zullen momenten zijn, waarin, ondanks de uiterlijk heersende rust, 
een wereldoorlog dichterbij is, dan wel wenselijk kan worden geacht. Een van deze punten ligt 
even na vijftien augustus. Een volgend punt ligt rond 23 oktober, terwijl ook 13 februari 1964 
een dergelijke kritieke toestand met zich kan brengen. Rond de genoemde tijdstippen zal de 
toestand werkelijk kritiek zijn. Dankzij het geestelijke werk dat op aarde gedaan werd en gezien 
het feit, dat de grote starters voor een oorlog niet klaar zijn - Rusland is nog niet klaar voor een 
oorlog, terwijl de burgers van de USA een oorlog niet wensen - in tegenstelling met een deel van 
de Duitsers en de Chinezen en sommige Z. Amerikanen - zal het gevaar elke keer weer voorbij 
gaan. Het lijkt mij aannemelijk, dat aan dit gevaar weinig of geen ruchtbaarheid zal worden 
gegeven, ofwel het gevaar eerst bekend zal worden, nadat de kritieke fase voorbij is. 
 
Dit jaar brengt dus grote dreigingen, maar - zover wij dit na kunnen gaan - geen wereldoorlog. 
Dit laatste is te danken aan het geestelijk werk, dat op het ogenblik praktisch alle landen van de 
aarde omvat. Een steeds groter aantal ingewijden, half ingewijden en voorbereiden - die dus 
nog niet precies op de hoogte zijn van hun taak en werkingsmogelijkheid - heeft een geestelijk 
geweld geschapen, waarmede o.m. langs de weg van suggestie, gedachtenkracht en 
beïnvloeding van het gezamenlijk bewustzijn van een volk, de kritieke punten net zullen worden 
omzeild. Vergelijkend gesproken: Het is alsof men iemand voor een aansnellende trein weg- 
trekt, zodat deze hem op enkele millimeters mist. Dus geen angst voor een wereldoorlog in het 
komende jaar. Hetzelfde geldt naar ik meen ook voor 1964. Zou er een wereldoorlog ontbran- 
den, dan zal de haard, waaruit deze ontstaat, in het oosten gelegen zijn. Na 1964 verplaats deze 
bron zich.  
 
Daarmede heb ik u reeds het voornaamste verteld, maar indien het u interesseert, kunnen wij 
nog kort enkele andere punten nagaan.  
 
Bepaalde landen werden namelijk door mij niet afzonderlijk genoemd en besproken, bv. 
Canada. Canada, dat mede betrokken raakt in de crisesverschijnselen in de USA en zich in dit 
jaar meer onafhankelijk maakt van Engeland. Zo kan ik spreken over Siberië, waar op het 
ogenblik de agrarische ontwikkeling goed slaagt, mede dank zij het ontwikkelen van enkele 
nieuwe graansoorten en vorstbestendige planten, rapen en koolsoorten. Bovendien heeft men 
enkele speciale gewassen gekweekt, die daar speciaal worden geteeld. Een nadeel is het feit, 
dat bij verschillende atoomproeven nogal wat uitvalproducten worden voortgebracht, die rond 
Nova Zembla en in Siberië, zowel als het noordelijke deel van de Oeralgebieden, zullen besmet- 
ten, al is deze besmetting misschien niet zeer groot, - reeds nu treden echter in dergelijke 
gebieden mutatievormen op - zodat wij daarop niet in het bijzonder de nadruk hoeven te leggen 
in verband met het komende jaar. Van een stilstand in de atoombewapening of een afflauwen 
van de atoomwedloop zal in dit jaar, ondanks vele woorden, nog geen sprake zijn. Wel kunnen 
wij nog even nagaan, wat de wetenschap doet. 
  
Wetenschap. De wetenschap is op het ogenblik druk bezig alle problemen op te lossen, maar zal 
ook in het komende jaar weer tot de ontdekking komen, dat zij vaak meer problemen schept, 
dan oplost. Onder meer geldt dit voor enkele nieuwe krachtbronnen, die kort geleden werden 
ontwikkeld, maar vele problemen met zich brengen. Daarnaast krijgen wij te maken met het 
aanvaarden van bepaalde principes en ontdekkingen door grote bedrijven, die weliswaar reeds 
bekend waren, maar tot op heden niet in productie werden gebracht. Omwentelingen zijn in het 
komende jaar te verwachten op het gebied van tv., inhoudende een vergroting van het 
zendbereik, een vergroting van het aantal mogelijkheden per kanaal en een vereenvoudigen van 
het t.v. kleursysteem, waardoor dit eenvoudiger en goedkoper zal kunnen worden toegepast. 
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Het radioverkeer zal overigens dit jaar met vele storingen te kampen hebben. Intercontinentaal 
verkeer zal meerdere malen voor uren of langer gestoord zijn. Vernieuwingen kunnen verwacht 
worden op het gebied van infra-lichtcommunicaties, waarbij het bundelen van de bron door 
middel van magnetische velden de mogelijkheid zal scheppen, grotere afstanden te overbrug-
gen. Onder meer zal men dit systeem gebruiken om radarkaarten van de maan te maken. 
 
Kanker. Na lang zoeken heeft men op het ogenblik een methode gevonden, waarmede m.i. ook 
de behandeling en genezing van ernstiger gevallen mogelijk wordt. Deze therapie wordt in het 
komende jaar verder ontwikkeld. Thans worden proeven hiermee genomen. Nieuwe ontdek- 
kingen zullen als gevolg hiervan in het komende jaar worden gepubliceerd. Algemeen zal deze 
therapie waarschijnlijk eerst na 1967 gebruikt kunnen worden.  
 
Mentaliteit. Ik wil er de nadruk op leggen, dat ook de persoonlijke mentaliteit van vele mensen 
in het komende jaar chaotische aspecten zal vertonen. Velen zullen trachten anderen in de val te 
laten lopen. Dat zij daarbij soms zelf het slachtoffer worden, zullen zij daarbij op de koop toe 
nemen. Men zal vaak trachten anderen onmogelijk te maken, in plaats van zelf iets te presteren. 
Een felle bestrijden van alle vormen van z.g. charlatanerie kan dan ook wel verwacht worden, 
soms met verbluffende en schijnbaar overtuigende resultaten. Dat uiteindelijk dergelijke 
wrakingen zullen moeten worden teruggenomen, zal men pas bemerken, wanneer het 1964 of 
1965 is. Verder hebben wij te maken met een algehele instabiliteit van de mensen waardoor de 
sociale code, de hoffelijkheid, de moraal e.d. in vele landen opeens worden aangetast. Wij zullen 
uitbarstingen zien van zinnelijkheid en van wat men zedeloosheid noemt, maar ook van 
buitengewoon strenge handhaving van oude regels en wetten. De conflicten, die hieruit voort-
komen, zullen de eerste jaren wel niet tot een oplossing worden gebracht. 
 
De mens kiest in deze dagen. Ik kan slechts zeggen, dat degenen, die kiezen voor de nieuwe 
tijd, zich zeker niet langer alleen op de oude waarden zullen mogen baseren. De vernieuwing zal 
inderdaad voor velen vanuit een geestelijk standpunt, voor anderen uit een meer stoffelijk 
begrip, een samengaan van stoffelijke en geestelijke waarden gaan betekenen. Deze waarden 
kunnen niet langer, zoals tot op heden in de praktijk gebeurde, van elkaar gescheiden worden, 
maar zullen zonder meer als een geheel moeten worden beschouwd. Dit zal velen van u in het 
komende jaar voor eigenaardige situaties plaatsen en voeren tot opstandigheden in geestelijke 
zin. 
 
Hiermede heb ik dan mijn beschouwing van de toekomst beëindigd. U zult begrijpen, dat dit 
alles alleen van belang is als symptoom van iets anders. U zult het mij hopelijk niet kwalijk 
nemen, dat ik op deze hoofdtaak nog even de nadruk leg.  
 
Zoals in deze dagen een grote en sterke kracht van Licht de aarde beroert, geschiedt dit in het 
komende jaar nog meerdere malen, zij het dat dit kortere perioden betreft. Er kan niet gerekend 
worden op de onmiddellijke magische invloed, waardoor men de werkelijkheid opeens en geheel 
veranderen kan. Er is eerder sprake van een langzaam ombuigen van die werkelijkheid in de 
richting van het geestelijk bewustzijn, het geestelijk besef. De Lichtende kracht, die zich 
openbaart, zal dit onder meer door het kenbaar maken van een groot aantal leringen 
manifesteren. Deze leringen, daarop kunt u rekenen, zijn allen positief. De tijd, dat de geest en 
de krachten uit de geest de mensheid hebben voorbereid op de veranderingen, door hen op hun 
fouten te wijzen, is voorbij. Er zal sprake zijn van een voortdurend sterker en meer positief 
scholen van alle mensen, die bereid zijn deze leringen te aanvaarden. Het verkrijgen van deze 
leringen geschiedt soms langs geestelijke weg, in andere gevallen langs stoffelijke weg. Zeer 
velen zullen, ongeacht hun geloof en werkwijze in het verleden, geroepen worden tot het geven 
van persoonlijk onderricht. Deze zullen ook worden geroepen, om de naastenliefde in de praktijk 
te brengen en de kosmische harmonie kenbaar te maken wat het hanteren van de juiste 
trillingen en kennis van trillingsharmonie vereist. 
 
Hierdoor zullen de kernen, die reeds overal bestaan, een steeds grotere invloed op geestelijk 
terrein verkrijgen. De overgang van zeer velen zal vergemakkelijkt en vereenvoudigd worden. 
Degenen, die in de komende jaren sterven en enig geestelijk inzicht hebben, zullen gemakke- 
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lijker de Lichtwerelden kunnen bereiken en in die Lichtende werelden sneller actief kunnen zijn, 
dan tot nu toe mogelijk scheen. De Krachten des Lichts zullen zich verder via de Witte 
Broederschap uiten en uitgestort worden over de gehele wereld. Deze Witte Broederschap zal 
steeds meer trachten alles en allen te betrekken in één en dezelfde denkwijze, één en dezelfde 
wijze van leven en beleven. De nadruk zal daarbij liggen op het ontkennen van geweld en 
gewelddadigheid. Zij zal ook liggen op het erkennen van plichten. Daarnaast valt de nadruk op 
het gebruiken van de geestelijke krachten en gaven, die een ieder bezit. Grote geestelijke 
krachten zijn werkzaam. Naarmate de tijd verder schrijdt, nemen deze krachten in werking toe. 
Er kan van een klimmende reeks van invloeden gesproken worden, die tenminste voortgaat tot 
1969. 
 
In deze dagen worden deze invloeden reeds steeds sterker kenbaar. U zult in uzelf een bepaalde 
roep, en bepaalde pressie, ervaren. U zult de neiging hebben, iets te zeggen of te doen en u 
afvragen, of dit wel redelijk is. Diep in uzelf zult u zeggen: het is misschien zinloos, maar ik voel, 
dat het valt in het kader van een geheel, dat ik nog niet kan overzien. Ik voel, dat het zo zijn 
moet. Erken dan voor uzelf, dat in deze dagen de redelijke normen steeds minder aanvaardbaar 
zullen worden. Een groot gedeelte van de opstand, waarin de wereld thans leeft - zowel in 
godsdienstig en esoterisch opzicht als in meer menselijke aspecten - komt voort uit het falen 
van de menselijke rede, doordat deze op het ogenblik niet waarlijk juist gehanteerd wordt. 
Daarom kan het nieuwe, schijnbaar onredelijk volgens de wereld, zoals deze nu bestaat, de 
mensheid helpen om een nieuwe vorm van redelijkheid, die minder beperkt en meer omvattend 
is, op te bouwen. Dit zijn de dagen, waarin mens en geest gezamenlijk bouwen. Dit zijn grootse 
tijden, waarin alle verwarringen van de wereld, alle dreigingen, die op het laatste moment 
worden afgewend, alle ongevallen en rampen, die uiteindelijk toch wel weer meevallen, wanneer 
je alles goed beziet, de sterfgevallen, die uiteindelijk goed bleken te zijn, omdat daardoor veel 
werd voorkomen, voor u weg zullen zinken in het begrip, gerechtvaardigd tegenover de wereld 
te kunnen staan in een nieuwe taak, een nieuwe mogelijkheid. 
 
Het is geen tijd meer om alleen maar te spréken over deze dingen. Het is, voor de geest zowel 
als voor de mens, tijd om metterdaad te gaan werken. Dit kan, omdat de grootste Lichtkracht, 
die bestaat, voortdurend onder de mensen werkzaam zal zijn. Al in het komende jaar zal de 
directe uitwerking van de Christus geest, de directe uitwerking van grote leraren als bv. 
verschillende boeddha's in deze wereld kenbaar zijn. De inwijding van deze wereld begint 
eigenlijk in dit jaar pas goed. De voorbereidingen tot die inwijding lagen reeds in vorige jaren. 
1963 is het begin van inwijding. Inwijding met alle moeilijkheden, met alle strijd, die daaraan nu 
eenmaal verbonden is. Maar bij alles, wat ik voor dit jaar vooruit kan zien, namelijk het begin 
van een zegepraal van de werkelijke mens die het denken had leren zien als een deel van zijn 
wezen, dit denken nu niet meer beschouwende als iets, wat zijn wezen en de kosmos dient te 
beheersen. 
 
Dit, vrienden, is de tijd, waarin het werk van mens en geest steeds grotere praktische waarde 
zal verwerven, omdat het komende jaar in dit opzicht althans, reeds zovele mogelijkheden en 
zovele successen zal geven, kunnen wij zelfs zeggen: Het jaar 1963 is, ondanks alles een 
zegenrijk jaar. Wel is het een jaar waarin een ieder, zowel als enkeling, zowel als deel van een 
groep, grote moeilijkheden zal moeten overwinnen. Dit is een periode, waarin u zich vele malen 
zult afvragen, wat er nu eigenlijk moet gaan gebeuren. Want er zijn tijden, dat u geen uitweg 
meer ziet. Indien u, ondanks dit alles een beroep durft doen op de Lichtende krachten, die in u 
leven en u de weg van de innerlijke stem durft volgen, is het ook een jaar, waarin u zoveel zult 
presteren, dat de overwinning over de dreigingen van het huidige jaar, maar ook van 1965 
reeds nu in uw handen liggen. U beslist dus niet alleen over alles, wat er in dit jaar gaat 
gebeuren, maar u zult tevens beslissen over veel van hetgeen de komende jaren kunnen bren- 
gen. 
 
Het is misschien moeilijk te weten, dat men in deze dagen niets meer afschuiven kan op het 
noodlot, de wil Gods, of het karma. Maar ik meen dat het goed is te weten, dat je in deze dagen 
bewust en actief kunt bouwen aan een kosmisch bewustzijn, uitgedrukt in de geest, maar ook in 
uw stoffelijke wereld. Het is goed te weten, dat dit eveneens tot uiting zal komen in vernieuwing 
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van godsdienstige, sociale en politieke aspecten. Daarin zult u de voorbereidingen herkennen, 
die noodzakelijk zijn om te komen tot een vrede onder de mensen en een werkelijk contact met 
andere in de kosmos levende krachten. 
 
Na de pauze zal de dan aanwezige spreker u de gelegenheid geven, over dit alles vragen te 
stellen. Ik verzoek u echter wel, deze zo kort mogelijk te formuleren.  
 
Ik dank u voor uw aandacht.  
 
Goedenavond. 
 
 

HET BEANTWOORDEN VAN VRAGEN 
 

 
Goedenavond, vrienden.  
 
In dit tweede deel mag ik dus een antwoord wagen op aanvullende vragen, waarmee u komt 
aandragen. Want zoals de Gijsbrecht in deze tijd van het jaar onvolledig schijnt zonder Kloris en 
Roosje schijnt het werk van de Orde onvolledig zonder een avond, waarop de toekomst even 
onder de loupe wordt genomen. Mag ik de eerste vraag?  
 

Vraag: Hoe moeten wij de samenwerking tussen Rusland en de vrije landen zien, wan- 
neer de eerste, zich rond 1965 toch weer tegen de westelijke wereld zal keren? 

Antwoord: In hoeverre is er sprake van een feitelijke samenwerking tussen de vrije staten en de 
USSR? Ik meen, dat men politiek voortdurend bezig is elkaar te villen, echter onder voorbehoud, 
dat men elkander nog niet in de braadpan legt. Van een werkelijke samenspraak, of een 
werkelijke samenwerking op politiek terrein is geen sprake. Er is slechts sprake van een weder- 
kerige grote angst. Zo groot is deze angst, dat men voorlopig de vrede tracht te bewaren. Dit 
betekent dus ook, dat politiek een samengaan alleen een kwestie van zelfbehoud en eigen- 
belang zal zijn. Hieruit zijn de verdere ontwikkelingen, waarover werd gesproken, zowel in 1965 
als tot 1967 volkomen verklaarbaar. Voor de groten is de vraag op het ogenblik: wanneer ben ik 
in staat de ander knock-out te slaan, zonder alle mogelijkheden en voordelen voor mijzelf 
daardoor te verliezen? 
 

Vraag: Enige tijd geleden hoorde ik hier, dat de Russen meer en meer naar het westen 
zouden neigen, zodat wij dit ook meer en meer naar de Russen dienen te doen.  
Is dat dan van de baan? 

Antwoord: Dit is niet van de baan. De samenwerking is echter op het ogenblik zuiver een 
kwestie van eigenbelang. Wanneer daardoor echter het ijzeren gordijn een beetje omhoog gaat 
- wat in het komende jaar bv. rond augustus zou kunnen gebeuren en weer mogelijk worden 
rond maart 1964 - zal men in het westen alles moeten doen om de Russen te laten zien, dat 
men het beter heeft dan zij denken, ja, zelfs beter, dan zij ooit zouden willen geloven. Wanneer 
men in een periode van ontspanning bereid is de Russen te helpen, door hen producten te geven 
enz. ontstaat er onder de gewone mensen een soort revolutie van denken. Houdt er rekening 
mee, dat de Russische staat en het Russische volk twee verschillende waarden zijn. De 
Russische staat kan niet anders handelen: zij moet de wereld proberen te veroveren. Vergeet 
niet, dat het communisme berust op een soort geloof, dat hier in de stof verwezenlijkt moet 
worden. Een belangrijke stelling daarbij is, dat de wereldrevolutie alle landen zal veroveren. Nu 
propageren de huidige regeerders de stelling, dat, zo zij geen geweld gebruiken, het in de 
niet-Sovjetstaten zó slecht zal gaan, dat de bevolking daar vanzelf revolteert. Men hoeft alleen 
de opstandelingen te helpen, maar hoeft geen oorlog te voeren. Deze stelling wordt door de 
Leninisten aangehangen. 
 
De Stalinisten stellen daarentegen dat zij met geweld, met verraad en alle andere denkbare 
middelen de revolutie moeten bespoedigen. Dezen zien oorlog als een bruikbaar middel om de 
wereldrevolutie te helpen voltooien. Het Russische volk echter vraagt vrede en een zekere 
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welvaart. Nu is het mogelijk dat dit volk in het komende jaar ook allerlei opstandige neigingen 
gaat vertonen. Een werkelijke revolutie kan daaruit echter nog niet verwacht worden. Wanneer 
het huidige gezag - dat zelf in het komende en het daaropvolgende jaar vele veranderingen zal 
aanbrengen - zijn binnenlandse politiek niet wijzigt, is het echter haast zeker, dat rond 1967 een 
algehele revolutie in Rusland uitbreekt. Dit betekent echter nog niet dat er dan geen com- 
munisten meer zullen zijn. Er komt alleen een ander soort communisten, die meer nationalist 
zijn. 
 
Op het ogenblik wordt door de pressie van China, Rusland haast wel gedwongen, zich meer naar 
de USA te wenden. Vergeet echter niet, dat bloed kruipt waar het niet gaan kan. Deze beiden 
zijn nu eenmaal communistische staten. Bovendien, zo het China zou gelukken een algehele 
oorlog te ontketenen, zou Rusland zich achter China moeten stellen, omdat anders het 
communisme zelf zou worden aangetast, men zou dan geen regeringsgetrouwe communisten 
meer hebben en de regering zou vallen. Dat kan men zich nu eenmaal niet permitteren. Dit wil 
nog niet zeggen, dat Chroesjtsjov onoprecht is. Maar wanneer hij spreekt over vreedzame 
co-existentie, zo bedoelt hij dit ongeveer als indertijd de leeuw tegen het lam zei: "Wij kunnen 
best samengaan. Kom rustig in mijn kooi." De leeuw had dan geen honger. Daarom voerden de 
beide dieren een vreedzame co-existentie, tot de leeuw te vreetzaam werd. Daarop werd de 
co-existentie opgeheven door inlijving.  
 
 Vraag: Hoe gaat het met de ontwikkeling van de ruimtevaart?  
Antwoord: Na veel gezwam in de ruimte zullen wel enkele mensen ook dit jaar de ruimte ingaan. 
Maar er moet met een vertraging van verschillende projecten rekening gehouden worden. De 
maanvaart-projecten zijn in beiden staten - USA en USSR - verder gevorderd dan men openlijk 
toegeeft. Men zegt, in '66 à '67 naar de maan te zullen gaan, maar in beide landen rekent men 
er mee, dat dit eerder gebeurt. In het volgende jaar kunnen dan ook enkele voorbereidende 
lanceringen van Cape Canaveral verwacht worden. Kort daarop zal men horen van een geza- 
menlijke reis in één raket door 2 of 3 astronauten. Dezen maken gezamenlijk meerdere vluchten 
rond de wereld. De voorbereidselen wijzen op een gezamenlijke vlucht van 3 personen. 
 
Het is natuurlijk niet zeker, dat men hierin inderdaad slaagt. Zo dit niet gelukt, zult u er wel wei- 
nig of niets van horen. Want een proef, die niet slaagt, heeft in Rusland niet plaats gevonden. 
 
Verder kunnen wij zeggen, dat in 1964 waarschijnlijk een bemand maanschot vanuit Rusland 
gelanceerd wordt, met als doel een reis rond de maan. Enige tijd daarna kan men een 
Amerikaans schot verwachten, waarbij men - geprikkeld door het Russische experiment - zal 
trachten op het maanoppervlak te landen, om vandaar na ongeveer 20 uren verblijf weer te 
starten. Indien beide staten deze proeven nemen met de nu beschikbare middelen, dan zullen 
beide proeven zeker mislukken. Ook werkelijke ruimtevaart - naar andere planeten - wordt 
voorbereid. Op het ogenblik is een raket in aanbouw in Rusland - de ruimtecapsule daarvan is 
reeds ten dele klaar - die bestemd is voor een bemande vlucht naar Mars. Ik geloof echter niet 
dat men voorlopig over de aandrijfstof beschikken kan, waarmede deze vlucht inderdaad 
mogelijk is. Daarom verwacht ik daar een uitstel van meerdere jaren. 
 
 Vraag: De rapporten over Venus? 
Antwoord: Dezen zullen niet volledig worden gepubliceerd. Men heeft moeilijkheden met de 
interpretatie. Er zijn bepaalde geleerden, die niet willen aanvaarden dat:  
 
a. Venus in massa groter is, dan tot op heden werd aangenomen.  
b. Dat de rotatie van Venus veel trager is dan men tot op heden aannam. 
c. Dat Venus bewoond kan zijn, dat leven op deze planeet mogelijk is, omdat de oppervlakte- 
temperaturen - ofschoon hoger dan op aarde - een leven toelaten, dat ongeveer gelijk kan zijn 
aan de levensvormen, die tijdens het jurassische tijdperk ook op aarde voorkwamen.  
 
Men zal dit alles niet willen publiceren. Onjuiste publicaties zijn wel te verwachten. In het eerste 
jaar mag men echter geen volledige publicatie van de gegevens zelf verwachten. Wel kan 
worden aangenomen dat men, aan de hand van de verkregen gegevens, het eigen ruimtevaart- 
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programma gedeeltelijk zal herzien. Onder meer zal men tot de conclusie komen, dat masa en 
afstand verhoudingen in het Al toch wel anders kunnen liggen, dan men tot op heden aannam. 
Een erkennen van de verschillen in magnetische velden plus de oorzaak van dergelijke 
verschillen - iets wat het Venusonderzoek inderdaad mogelijk maakt - schept onzekerheden. 
Men zal zich bijvoorbeeld afvragen, of Mars nu werkelijk staat, waar men denkt, dat hij staat. 
 
 Vraag: Een helderziende te Parijs voorspelt een verscheurd Europa tot 1997. Azië en 
 Europa zullen overstroomd worden door Chinezen, die grote verwoestingen zullen aan 
 richten. Na 1997 echter een snelle verbetering, zelfs een gouden tijd.  

Gaarne commentaar. 
Antwoord: In de eerste plaats: Nederland is reeds eerder door Chinezen overstroomd. Toen 
boden zij pinda-pinda aan. Misschien dat de nieuwe golf met kauwgum werkt. M.a.w., ik geloof 
daar niets van. Ik geloof niet aan de mogelijkheid voor Rood China om geheel en met succes 
Europa te overspoelen. Het zou te grote delen van de wereld moeten veroveren en is niet in 
staat, dit binnen enkele jaren te doen. Dit houdt in, dat de periode 1967 tot 1997 er zeker geen 
zal zijn van een op deze wijze verscheurd Europa. Wanneer deze helderziende of astroloog 
spreekt over een sterke verdeeldheid in Europa, is dit beeld niet helemaal onjuist. Ik wijs hier op 
vorige prognoses, waarin wij reeds vanaf 1956 hebben gesteld, dat de periode van 1965 tot 
ongeveer 2000 er een is van afbraak en opbouw, die echter tot een uiteindelijk herstel voert. 
 
Dat vooral in het begin verdeeldheid en strijd optreden, zal voor ieder duidelijk zijn. Wat in deze 
beschouwing werd gezegd over de EEG kan illustreren, wat door ons met verdeeldheid bedoeld 
wordt. Van een eenheid in Europa kan namelijk alleen sprake zijn, wanneer de mensen afstand 
doen van hun egoïstische bestrevingen, wanneer zij begrijpen, dat geestelijke eenheid en 
samenwerking belangrijker zijn dan de landelijke conjunctuur verschijnselen enz. Voorlopig zal 
men dit nog wel niet willen inzien. Ik neem echter aan, dat na 1967 in dit opzicht een ommekeer 
verwacht kan worden. De negatieve en de positieve perioden wisselen elkaar overigens af, zodat 
er geen sprake is van een periode van ruim 30 jaren, waarin het Oosten meer kracht en 
mogelijkheden zal hebben. Er zijn afwisselende perioden met een duur van ten hoogste 4 à 5 
jaren, waarin de ene maal het Oosten er beter aan toe zal zijn, terwijl de andere keer het 
Westen er weer beter aan toe zal zijn. Dit houdt de balans in evenwicht. Daarom geloof ik niet, 
dat u zich bang hoeft te maken over een overheersing van Europa door Chinezen. 
  
M.i. kunt u zich beter druk maken over mensen, die de werkelijkheid niet willen zien en menen, 
dat je alles voor niets kunt krijgen, zelfs de maan, wanneer je maar luid genoeg eist. Want 
dezen zijn in de komende tijd het werkelijke gevaar. Zolang subsidies, ondersteuningen en 
dergelijke maatregelen de werkelijke economische verhoudingen en toestanden, evenals de 
ware menselijke verhoudingen blijven vertroebelen, zal dit stellen van eisen voortgaan en zal er 
verdeeldheid blijven bestaan. Hierin verandering te brengen, is moeilijk. Degene, die eenmaal 
bijslag of steun heeft gekregen, zal deze niet graag opgeven. Hierdoor ontstaat een vervreem- 
ding van de werkelijkheid, waarvan men op den duur de weerslag zal moeten ondervinden. Dat 
de invloed van het Oosten op een gegeven ogenblik sterker zal zijn dan bv. de invloed van 
Rusland, is aanvaardbaar. Maar de invloed van Amerika op Europa is de laatste jaren ook zeer 
sterk en beslissend geweest. En wat hebt u aan Amerikanen gezien? Een paar in Scheveningen, 
in Madurodam om Haagse sfeer op te snuiven, op de Euromast om Rotterdam te zien en op de 
walletjes, om Amsterdam te leren kennen. Ik hoop dus duidelijk gemaakt te hebben, dat wij niet 
verwachten, dat er op een bepaald ogenblik een serie Chinezen Europa binnen komt marcheren 
en beveelt, dat iedereen voortaan "Heil Peking" moet zeggen. Ik acht dit in de eerste 50 jaren 
uitgesloten. Daarna zal de situatie op de wereld zover gewijzigd zijn, dat men zich over 
dergelijke dingen niet meer angstig hoeft te maken.  
 

Vraag: Zal nog iets gepresteerd worden op het gebied van bestrijding van onzuiverheid 
van de lucht en het water? Tot op heden blijft het bij het schrijven van rapporten. 

Antwoord: Voorlopig denk ik niet dat dit het geval zal zijn. Er zijn twee mogelijkheden. De 
bedrijven, die de lucht verontreinigen, zijn staatsbedrijven. In dergelijke gevallen zullen de 
directeuren alle maatregelen nemen, zolang deze niet zoveel kosten met zich brengen, dat hun 
directeurschap daardoor in gevaar zou komen. In de praktijk betekent dit, dat men daar wel iets 
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zal doen, maar gezien de noodzakelijkheden, toch betrekkelijk weinig. Ook is het mogelijk, dat 
de verontreinigers grote en belangrijke industrieën zijn, die dus voor de welvaart van het land 
veel betekenen en in het land dus ook heel wat hebben te zeggen. In dit geval kan men er op 
rekenen, dat men officieel maatregelen zal nemen, die echter in de praktijk weinig uithalen, 
omdat doeltreffende maatregelen te duur zouden worden. En men kan de economie van het 
land toch zo maar niet schaden, nietwaar? Dat wil zeggen, dat de filters, die luchtverontreiniging 
moeten voorkomen, in het komende jaar wel hoofdzakelijk uit beschreven papieren zullen 
bestaan. En, wat de verontreiniging van het water betreft, de maatregelen, die daartegen 
getroffen worden, zijn al evenmin doeltreffend.  
 
 Vraag: Waarom bij al die voorspellingen geen tijding van de Meester?  
Antwoord: Wanneer u goed hebt geluisterd, zult u gehoord hebben, dat de tweede fase van zijn 
optreden praktisch voleind is. Dit betreft echter de huidige wereldleraar, dus nog weer iemand 
anders, dan de Meester, die na hem komt. U zult verder vernomen hebben, dat zijn werken nu 
meer openbaar zal worden, maar dit betekent ook, dat zijn werk op aarde en dus ook zijn leven 
kort daarop tot een einde zal komen. Wij mogen aannemen, dat de Wereldleraar zijn taak rond 
1967 volbracht zal hebben. Wij kunnen daarover nu wel lang praten, maar wat hebt u daaraan? 
Of u hiervan ook in het westen iets zult vernemen? Wanneer u blijft leven tot 1979 ongetwijfeld. 
Maar zelfs dan zal men wel zeggen, dat dit weer een waanzinnige cultus is van de een of andere 
kwakzalver, iets wat alleen in bijgelovige landen als Egypte, Arabië, Pakistan en India mogelijk 
is. Want, zo zal men zeggen: wij in het Westen zijn voor dergelijke dingen veel te verstandig. U 
vraagt zich zo af, of u nú wel eens iets over deze leraar en de Meester zult horen. Maar u hoort 
er meer over, dan u wel beseft. U kunt echter moeilijk verwachten, dat een krant of een ander 
modern publiciteitsmedium zijn stellingen zonder meer over gaat nemen. Want dergelijke 
stellingen passen nu eenmaal niet bij wat de lezers wensen te horen, bij wat adverteerders 
geloven enz. Daarom zullen de resultaten van de wereldleraar niet direct worden gepubliceerd. 
Wat er van bekend wordt, is wat verdraaid, wordt aan andere bronnen toegeschreven enz. 
 
 Vraag: Komt hij niet in het westen? 
Antwoord: Neen. Ik denk, dat hij bij zichzelf heeft gezegd: "Laat ik eerst maar eens naar 
mensen toegaan, die menen, dat zij nog iets kunnen leren". Die westerlingen zijn zo van hun 
eigen wijsheid overtuigd... . Dit klinkt misschien erg hatelijk tégen Europa enz. Maar laat ons 
dan onthouden, dat het juist door zijn wijze van denken en handelen is, dat het Westen in de 
toekomst een positieve bijdrage aan de eenwording van de mensheid zal gaan leveren. Ook nu 
wordt wel reeds iets in die richting gedaan, maar op het ogenblik bevinden wij ons feitelijk nog 
in een periode van overgang. Dat de Wereldleraar op het ogenblik op aarde vertoeft, heeft wel 
degelijk zin. Hij bereidt de toekomst voor. Hij komt niet om reeds nu geheel de wereld zijn leer 
te brengen. Hij is eerder gekomen om de eerste steen te leggen voor het gebouw van de toe- 
komst. 
 
U moet begrijpen, dat zijn leer pas belangrijk wordt, wanneer Europa zich esoterisch - innerlijk - 
van zich bewust wordt. Zolang men let op uiterlijkheden en meent, dat het belangrijker is, een 
goed pak aan te hebben, of in een goede auto te rijden, dan goed te leven, heeft hij niets te 
vertellen. Daarom is zijn leer ook iets, wat in dergelijke delen van de wereld bedekt gebracht 
wordt en niet openlijk. Al moet ik daarbij zeggen, dat wij nogal eens iets van die leringen te 
berde brengen. 
 
Verder dient u goed te beseffen, dat Europa in de komende jaren een inwijding ondergaat. Denk 
daarbij niet teveel aan hetgeen over de tussen Oost en West wisselende tendenzen is gezegd, 
want dit is hoofdzakelijk materieel en betreft dus de materiële situatie. Nu is de materie in deze 
dagen uitermate belangrijk, omdat de menselijke geest alleen uit de materie kan werken. Je 
kunt moeilijk zeggen: "ik verhef mijn hart tot God", wanneer je staat te klappertanden van de 
kou en je maag knort van de honger, wanneer je niet eens meer weet, waar je heen moet gaan. 
Dan is God veel te ver van je weg. De basis van een geestelijke inwijding moet dan ook eerst 
worden gelegd in stoffelijk leven, stoffelijk streven, in stoffelijke belevingen en ervaringen. Uit 
dit alles moet innerlijke kennis ontstaan, die gebaseerd is op de materiële omgeving, zo goed als 
op het innerlijk ervaren van God. Dit nu vormt de eerste fase van de inwijding, waarover ik 
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spreek. De mens zal eerst moeten aanvaarden, dat zijn stoffelijke waarderingen verkeerd 
waren, maar dat de stoffelijke waarden wel degelijk voor hem bestaan. Eerst wanneer de mens 
dit erkend heeft, kan hij op de juiste wijze gaan luisteren naar zijn innerlijk. Vooral met de 
Lichtende invloeden, die op het ogenblik zo sterk op aarde tot uiting komen, zal hij dan eerst 
ontdekken, dat er waarlijk een God, een Lichtende Kracht is. Hij zal dan, omdat de wereld zo 
onbetrouwbaar is en hij daarin geen weg meer weet, zich aan deze innerlijke waarden vast gaan 
klampen. Hierdoor zal hij zich zelf innerlijk leren kennen. Wanneer men zichzelf waarlijk heeft 
leren kennen - en eerst dan - zullen de leringen van de Leraar zin krijgen. Wanneer het Westen 
dit alles heeft doorgemaakt, zullen de leringen van de Meester ook passen voor Europa, voor het 
Westen. 
 
Voor de meer bewusten in deze contreien is de inwijding al begonnen. Voor hen zal de ver- 
nieuwing van bewustzijn in ongeveer 5-6 jaren wel bekeken zijn. Rond 1970 zijn er dus veel 
meer innerlijk bewusten dan op het ogenblik. Degenen, die nu reeds een voldoende innerlijk 
bewustzijn bezitten, hebben rond die tijd hun erkende en nauw omschreven taak. Zij zullen dan 
over eigen krachten kunnen beschikken en daarmee gaan werken. Alle anderen, waarom het 
eigenlijk dus gaat, zullen eerst van zichzelf bewust moeten worden, voor zij het werk en de 
kracht van de leraar kunnen aanvaarden. Daarmede gaan waarschijnlijk wel 20 jaren heen. 
 
Wanneer deze geestelijke hervorming eenmaal plaats heeft gehad, zal Europa weer het esote- 
rische centrum van de wereld zijn geworden. Het is al eens eerder het geestelijk middelpunt 
geweest. Dit voorrecht behoort dus niet alleen aan het Oosten. Lang vóór de eerste wijsheid van 
het Oosten bestond, was daar immers in het westen reeds Atlantis? Ook daarna waren delen van 
Europa tijdelijk het geestelijk centrum van de wereld. En die tijd komt terug. Het begin van deze 
periode zal echter, zover het de massa betreft, wel liggen na 1980. De Wereldleraar is er dan 
niet meer. Maar dan dringt zijn leer door naar het westen en men ontdekt, dat hij - samen met 
andere Meesters van deze tijd - een nieuwe wijze van leven heeft geleerd. Op de nieuwe en 
juiste wijze van leven bereidt de wereld zich nu reeds voor, opdat zij - wanneer de Meester 
komt, die dan de Grootmeester van Aquarius is - Hem zal kunnen aanvaarden. Deze Meester 
moet dus nog komen. Hij voltooit a.h.w. de inwijding. Híj werkt wel in Europa en zal vandaar zijn 
invloed doen uitgaan naar Amerika en vandaar haar Azië. 
 
Ik hoop u hiermede duidelijk gemaakt te hebben, dat wij op het ogenblik aan het begin van een 
ontwikkeling staan, die, voor zij voltooid is, zelf honderd jaar zal vergen. U zult begrijpen, dat 
het weinig zin heeft, daarover reeds nu te gaan spreken. Het zij u dus voldoende te weten, dat 
Europa aan de eerste fase van een inwijding begint. Ik herhaal nogmaals: de wereldleraar 
begint de derde en laatste fase van zijn optreden op deze wereld, gedurende welks optreden hij 
meer dan tot nu toe in de openbaarheid zal treden. Dit betekent echter niet, dat hij of zijn leer 
nu ook geaccepteerd worden. Europa komt er nog niet aan te pas. Wanneer Europa eenmaal zijn 
inwijding heeft ondergaan, krijgen wij - reeds na de eerste trap hiervan - een hernieuwing van 
het christendom, waarin de invloed van de wereldleraar kenbaar zal zijn. Dit is dan de ware 
hernieuwing. Daarna krijgen wij de synthese tussen oost en west. Uit deze synthese van eens 
geheel verschillende werelden van denken en geloof plus de verhoogde sensitiviteit van de 
mensheid - die dan ook ontwikkeld is - ontstaat een meer bewuste en duurzame samenwerking 
tussen Lichtende geest en mensheid. Wanneer de Meester dan komt, is hij niet iemand, die zich 
met veel moeite een paar leerlingen zoekt, maar een geestelijk vorst, die de krachten van allen, 
die reeds voor hem werken versterken zal. Gelijktijdig zal Hij vanuit zich de kracht geven om 
bepaalde bezwaren van de stoffelijke wereld te overwinnen. Maar dit alles duurt nog wel even. 
Ik betwijfel dus, dat u dit alles nog allen op aarde tot werkelijkheid zult zien worden. 
 
 Vraag: Kunt u nog iets zeggen over Portugal? 
Antwoord: Men heeft hier in het komende jaar in versterkte mate met opstandige bewegingen te 
maken. Dezen zullen echter wel bedwongen worden. Aan het einde van het jaar sterfgevallen 
onder regeringspersonen, waardoor het regime zich iets wijzigt. In Spanje zal de zich nu reeds 
langzaam aankondigende sociale omwenteling zich in 1964 doorzetten. Dit betekent dan de 
macht van de grootgrondbezitters en van de kerk - de macht, waarop Franco op het ogenblik 
steunt, want hij steunt niet meer op de Phalange - zal gebroken worden, zodat het systeem van 
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Franco dan wegvalt. Je zou het zo kunnen zeggen: Salazar lazart eerst op, daarop volgt Franco 
franco. Geen herstel van de monarchie in Spanje overigens. Vergeet niet, dat een herstel van de 
monarchie ook ergens leeft bij Franco, omdat hij wel beseft, dat alleen daardoor de huidige 
machthebbers hun invloed kunnen behouden. De bevolking begint echter te begrijpen, dat het 
anders kan en moet. De tijd is nu niet meer rijp voor een succesvol herstel van het koningschap 
in Spanje. Drie jaar geleden was dit nog wel mogelijk, nu niet meer. In 1965 zal hiervan geen  
sprake meer zijn, daarvoor brengt elke poging in die richting alleen maar revolutie. Een deel der 
bevolking zal misschien weer openlijk communist worden. Voor het werkelijke communisme zijn 
de mogelijkheden in Spanje klein. Door aanslagen e.d., die het komende jaar plaats vinden in en 
vanuit Spanje, zult u echter ontdekken, dat een andere filosofie daar vele volgelingen heeft, 
namelijk het syndicalistisch anarchisme.  
 
 Vraag: Kunt u iets zeggen over Oostenrijk? 
Antwoord: Oostenrijk rust in het komende jaar steunend op een half kapitalistisch, half 
communistisch spijkerbed: de economie, die in Oostenrijk toch reeds wankel is, zal in het 
volgende jaar nog wankeler worden. Gelijktijdig zal Amerika de Russische invloed in Oostenrijk 
iets meer speelruimte geven en niet, zoals tot nu toe, trachten de communisten uit dit z.g. 
neutrale land weg te drukken - wat voor de regering onaangenaam zou zijn. Door het optreden 
van crisisverschijnselen in vele landen zullen bovendien de uitvoermogelijkheden, waarvan men 
hier sterk afhankelijk is, terugvallen. In feite zal men genoopt worden intense handel te drijven. 
In het begin zal men dit niet durven, omdat men vreest zo de laatste resten van steun uit het 
Westen te verliezen. Vandaar een economisch niet gunstig jaar. Oostenrijk zal echter weinig 
onder rampen te lijden hebben, uitgezonderd overstromingen in het begin van het komende 
jaar. Op dit terrein is het beter af dan vele andere landen.  
 
 Vraag: Worden in de komende jaren het verkeersproblemen nog opgelost, parkeer- 
 ruimte, wegen, enz.? 
Antwoord: Zeker. De benzine wordt zó duur, dat de meeste auto's niet meer kunnen rijden. Op 
het ogenblik zijn reeds - in het geheim - maatregelen in overweging, waardoor men het wegver- 
keer zodanig duur wil maken, dat vele particulieren er toe over zullen gaan, hun privé-vervoer af 
te schaffen en weer van openbare vervoersmiddelen gebruik te maken. Gelijktijdig bestudeert 
men een beperking en bundeling van het commerciële wegverkeer. Hierbij zouden licenties en 
een zogenaamde nationale pool voor vrachtvervoer een rol spelen. Dat laatste is op het ogenblik 
nog niet te verwezenlijken door de eisen en houding van vele grote ondernemers. Toch gaat het 
op het ogenblik wel degelijk die kant uit. Nederland zal ongetwijfeld wegen bouwen. Zolang er 
aan verdiend kan worden, bouwt men in Nederland wegen, huizen en kantoren. Vooral kanto-
ren. Denk echter niet, dat het komende jaar in de bouwnijverheid - of dit nu wegenbouw of 
andere bouw betreft - oplossingen brengt. De in het komende jaar te verwachten verstoringen 
van het economisch evenwicht zal vertragend werken op vele open- bare en andere werken. 
 
In Zuid-Afrika kunnen moeilijkheden worden verwacht, waardoor de huidige regering sterk 
gewijzigd zal worden en belangrijke personen zullen moeten aftreden. Ook zal er een buiten- 
gewoon hevige brand in Kaapstad woeden. 
 
Israël zal het in het komende jaar niet gemakkelijk hebben door een sterke opleving van de 
geschillen met Jordanië. Ook zal het niet op de hulp van andere landen kunnen rekenen. 
Economisch staat het sterker dan zijn buurlanden. In dit opzicht zal het de eerste twee jaren 
vooruitgang boeken. Grote politieke moeilijkheden en gewapende geschillen van vermoedelijk 
ondergeschikte betekenis zijn in het komende jaar echter te verwachten. 
 
Gebedsgenezing en paranormale genezingen nemen in het komende jaar sterk toe. Deze ten- 
denz kan meerdere jaren aanhouden. U zult daarvan officieel echter weinig meer vernemen dan 
de verklaring, dat men in versterkte mate de kwakzalverij gaat bestrijden. Een erkennen van de 
paranormale geneeswijze is in Nederland nog niet aanvaardbaar. Daarnaast kunt u in de 
komende jaren rekenen met een toenemende belangrijkheid van profetieën, voorspellingen enz. 
Dit wordt echter eerst waarlijk belangrijk na 1964.  
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Toch zal menigeen juist in de komende jaren moeten constateren, dat zijn contacten met de 
geest minder definitief zijn. Het blijft alles vaag. Het is er, men kan er mee werken en zelfs veel 
mee bereiken, maar men weet niet precies meer, hoe en wat het eigenlijk is. In vele gevallen zal 
men dan ook het gevoel hebben tegen een muur te staan. Dit is overigens begrijpelijk: de 
Kracht is aanwezig, maar verschilt zo sterk van alles, wat er tot op heden was, dat men er aan 
moet wennen. Wanneer je altijd limonade gedronken hebt en nu opeens een borrel krijgt, sta je 
ook vreemd te kijken, nietwaar? Zo is het met de Kracht van deze dagen. De Kracht is sterker, 
de mogelijkheid voor de bewuste, om er gebruik van te maken is voor de bewuste veel groter 
dan voorheen. Degeen echter, die in het verleden te weinig met deze Kracht heeft gewerkt - of 
altijd maar lauw was - zal de eigenschappen van de nieuwe golven van Kracht niet zonder meer 
kunnen verwerken en staat daardoor wat vaag en onbeslist in het leven. 
 
De weersomstandigheden? Het kan vriezen en het kan dooien. De abnormale weersomstandig- 
heden, die u op het ogenblik doormaakt, brengen ook nog rond februari een periode van kou 
met zich. De zomer zal warmer en droger zijn dan de vorige en betrekkelijk vroeg beginnen. Dit 
betekent natuurlijk niet, dat het in de zomer nu helemaal niet zal regenen. Reken met een buiig 
en stormachtig najaar. Zowel rond maart als rond oktober kan verder hier en daar op water- 
overlast gerekend worden. De komende winter valt iets vroeger in dan deze maal, maar is niet 
zo fel en scherp in de eerste maanden. De grootste klappen vallen in januari 1965. Voor de 
oogst zal het weer over het algemeen redelijk gunstig zijn, met dien verstande, dat het 
suikergehalte van suikerbieten iets hoger dan het gemiddelde ligt bij een lagere gewichts- 
opbrengst. De aardappeloogst is redelijk, maar vertoont veel ziektes. Vooral droogrot en 
ringziekte komen meer dan normaal voor, vooral op klei. De graanoogst is redelijk, de hooioogst 
zal zelfs goed genoemd mogen worden, de fruitoogst is redelijk goed, vooral zacht fruit. Maar 
met de kippen gaat het slecht vanwege de verminderde opbrengsten. 
 
 Vraag: Hoe is het geestelijk niveau van de joden in Israël na hun vestiging daar?  

Is dit  hoger geworden? 
Antwoord: Wat noemt u een hoger geestelijk niveau? De mentaliteit van de joden daar - met 
uitzondering van enkele orthodoxe groepen, die helaas een grote invloed op de regering hebben 
- wordt steeds liberaler. De achtergrond is sociaal, gebaseerd op een onderling samenwerken en 
gezamenlijk bereiken. Ik noem dit wel een verbetering. Maar u kunt wel zeggen, dat de joden 
nog steeds een hekel hebben aan allerhande mensen, die de joden vroeger niet zo goed 
behandeld hebben, zodat hun geestelijk peil nog niet deugt. Dit is alles een kwestie van 
standpunt. Ongetwijfeld delen deze joden echter in de golven van Licht, die rond geheel de 
wereld optreden, terwijl zij gelijktijdig onder de verdeeldheid lijden in scherp tegengerichte 
groepen. Dit treft echter in het komende jaar ook Europa en andere landen en dus niet als speci-
fiek joods te beschouwen. 
 
Vrienden, hiermede neem ik afscheid. Ik hoop, dat tussen de vele voorspellende woorden, ook 
enkele geestelijke waarheden en raadgevingen waren, die voor u belangrijk zijn. 
Het was mij een genoegen op uw vragen te mogen ingaan. 
 
Goedenavond. 
 
 

 


