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HET JAAR 1966 
 
 

25 december 1965 
 
Goedenavond, vrienden.   
 
Bij het begin van deze bijeenkomst wil ik u er allereerst op wijzen, dat wij niet alwetend of 
onfeilbaar zijn. Ten tweede deel ik u mede, dat wij op deze avond een gastspreker zullen mogen 
ontvangen. Deze komt waarschijnlijk na de pauze. De tijd, waarover wij tot zijn komst kunnen 
beschikken, zou ik graag willen gebruiken om met u te spreken over: 
 
 

HET JAAR 1966 
 

 
Ik hoop, dat dit onderwerp, ondanks de kerstsfeer, uw goedkeuring weg kan dragen. Het 
kerstfeest is op het ogenblik immers langzaam maar zeker van een feest van vrede op aarde 
geworden tot een feest van vreten op aarde. Dientengevolge lijkt het mij beter, de gebruikelijke 
frasen achterwege te laten en eens te zien welke kosmische en andere tendenzen wij in het 
komende jaar kunnen verwachten. 
 
Allereerst zullen wij dan maar beginnen met de vochtigheid. Het zal u duidelijk zijn, dat de 
huidige overvloed van wateren nog niet geheel tot stilstand kan zijn gekomen. Wij moeten er 
mee rekenen, dat een overdaad aan neerslag blijft aanhouden tot rond 15 à 20 april. Wat niet 
betekent, dat het die gehele tijd nu ook voortdurend zal regenen, maar wel inhoudt, dat de 
heerschappij van Saturnus, die in het afgelopen jaar zeer hard is geweest, ook de komende 
maanden nog sterk tot uitdrukking zal komen. De rest van het volgende jaar valt, zoals u 
misschien weet, theoretisch onder de heerschappij van Jupiter, die wij als beeld voor de 
ontwikkelingen op aarde in deze rest van het jaar zeer wel kunnen gebruiken. Dit betekent - om 
ietwat in de commerciële sfeer te blijven - een voortdurend optreden van "Donner und Blitzen". 
M.a.w. ook de rest van het jaar kentekent zich nog door veel vocht, maar opvallend daarbij is, 
dat meer dan normaal onweders optreden. Voor degenen, die zich voor de beste perioden van 
het jaar plegen te interesseren, wil ik enkele tijden noemen, die waarschijnlijk zeer goed weer 
zullen brengen. Mooi en goed weer kan men verwachten in de laatste 5 dagen van juni en de 
eerste 2 tot 4 dagen van juli. Zeer warm en mooi - met enige onweders - zal het zijn in de 
laatste week van juli en de eerste week van augustus. Eveneens aangenaam weer zal men 
waarschijnlijk in de tweede helft van september treffen. Deze tendenzen in het weer zijn 
misschien wel het meest zichtbare teken van de dingen, die op aarde inwerken.  
 
Wij hebben in het afgelopen jaar vele oorlogsdreigingen zich langzaam op zien bouwen. Het is 
daarbij niet zover gekomen, dat men van een werkelijk gevaar voor een wereldoorlog heeft 
mogen spreken. Ook in het komende jaar zal dit niet het geval zijn. Wel zijn er een aantal 
conflicten in de afgelopen tijd zozeer opgevoerd, dat wij op vele plaatsen van de wereld 
revoluties en daarnaast meerdere plaatselijke oorlogen mogen verwachten. Aangezien de 
invloed, die wij - gelukkig - door het witte Licht in deze dagen ondergaan - met daarnaast het 
witte en blauwe Licht in de tweede periode van het komende jaar, op aarde waar kunnen 
nemen, vooral neigen tot overleg, zal men algemeen kunnen stellen, dat er een toenemende 
neiging tot het aanvaarden van een compromis merkbaar zal zijn. Er zal overal een merkbaar 
zoeken zijn naar meer begrip voor de tegenstander, ook op plaatsen, waar in feite de strijd 
steeds omvangrijker dreigt te worden en in felheid toeneemt. Indien u het voorgaande even 
overdenkt, zult u zien, dat er dus in het komende jaar opvallende strijdigheden schuilen: ener-
zijds zoekt de mens naar vrede, anderzijds is de mensheid nog niet in staat een vrede te sluiten 
en te handhaven op voor alle mensen aanvaardbare basis en volgens voor allen aanvaardbare 
normen. 
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De kern van de zaak ligt ook voor het komende jaar in het Oosten en het Nabije Oosten. Wij 
hoeven, bij het noemen van geweld en oorlogshandelingen voor het komende jaar dan ook niet 
ons te beperken tot Vietnam, avonturen van Rood China en de geschillen, die tussen India en 
Pakistan nog steeds bestaan, maar mogen wel degelijk ook onze aandacht richten op de 
geschillen in de Arabische Statenbond, terwijl eveneens nieuwe en heviger spanningen zich 
zullen ontwikkelen tussen Israël en Syrië, Egypte. Ofschoon op dit laatste gebied dus 
oorlogshandelingen gevreesd moeten worden, is de kans zeer groot, dat tijdens wat een formele 
oorlog dreigt te worden, de zaak toch nog wordt bijgelegd. Dat dit bijleggen van dreigende 
geschillen en het bereiken van belangrijke overeenkomsten, in 1966 mogelijk zal zijn, is voor- 
namelijk te danken aan alles, wat er in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. In 1965 zijn  
een aantal factoren geschapen op internationaal terrein, die nog niet door allen even duidelijk 
worden gezien en in hun betekenis worden begrepen - dit geef ik graag toe - die de algemeen in 
het vorige jaar geldende drang tot gewelddadig optreden en ingrijpen, aanmerkelijk hebben 
afgeremd. 
 
Kosmisch gezien was 1965 een jaar, dat inwijdingen bracht en daarnaast voor zeer velen een 
vernieuwing van geestelijke inzichten inhield. Wij hebben een ogenblik getwijfeld, of deze 
tendens zich in het komende jaar nog verder voort zou zetten. Ook hier blijkt echter een 
gunstige tendens aanwezig te zijn, daar zeer vele mensen in het afgelopen jaar bepaalde 
gevoeligheden op geestelijk en paranormaal terrein ontwikkeld hebben, waarmede zij niet 
geheel raad schijnen te weten. Dit is voor henzelf waarschijnlijk wel eens onaangenaam. Zij 
zullen zich dan ook afvragen of zij niet van deze illusies en ongunstige fantasieën af kunnen 
komen. Wanneer blijkt, dat in deze dromen, fantasieën en illusies bepaalde waarheden liggen en 
daardoor wat meer aandacht daaraan gaat schenken, zal echter ook het ogenblik aanbreken, 
dat men gaat beseffen, dat dit gaven zijn, die men zal moeten gebruiken en die men ook kan 
leren gebruiken. Als gevolg van deze en andere invloeden voorzien wij ook nog in het komende 
drie jaar een toename van vergeestelijkende invloeden en geestelijke elementen in het 
menselijke leven op aarde. 
 
De harde en vaak bijna rechterlijk optredende krachten van het vorige jaar hebben nog iets 
anders veroorzaakt. Mensen die bv. aan geestelijk werk hebben gedaan, maar daarin een 
zekere onvolledigheid van streven kenden en te veel aan zelfverheerlijking deden, zijn met de 
gevolgen van dit disharmonische gedrag geconfronteerd. Vooral in de laatste maanden van dit 
jaar werd dit sterker kenbaar en had voor velen het optreden van ziekten, overspanning en 
lusteloosheid e.d. ten gevolge. Ook deze tendens blijft nog wel enige maanden in toenemende 
mate zich uitbreiden. Eerst na enkele maanden immers zal de sterke invloed van het witte Licht 
ons weer gaan verlaten. Deze mensen zullen echter, juist door deze schijnbaar nadelige 
inwerkingen in hun leven, in vele gevallen de mogelijkheid vinden om tot een nieuwe oriëntatie 
op geestelijk terrein te komen en zo een andere en juistere houding tegen de wereld en zichzelf 
te vinden. Slagen deze mensen hierin, dan zullen zij de volgende golf van het witte Licht beleven 
als een grote kracht, die hen in staat stelt zeer veel tot stand te brengen.  
 
Onder de mogelijkheden, die voor dezen dan bestaan zijn o.m. vergroting van kracht tot geeste-
lijk genezen, paranormale waarnemingen, aflezen van geestelijke invloeden enz. enz. Daarnaast 
bestaan er voor velen onder hen ook zeer grote mogelijkheden tot een juister en meer 
harmonisch contact met het Hogere te komen. Dat wij op deze ontwikkelingen van onze kant de 
nadruk leggen en de ontwikkeling van velen tot geestelijk meer bewusten op aarde op hoge prijs 
stellen, zult u wel begrijpen. Wij rekenen er mede, dat de wisselvalligheden van het komende 
jaar in steeds toenemende mate het gebruik van paranormale gaven en menselijkheid in 
gevoelen en handelen noodzakelijk zal maken. Hoe meer mensen dus op aarde wakker worden 
voor de werkelijkheid, hoe groter de resultaten, die bereikt kunnen worden. 
 
Een andere vraag is het, of in het komende jaar nu ook alles glad zal verlopen. Ik meen, dat wij 
dit wel mogen ontkennen. In de eerste plaats is er nog steeds een restant van het oude 
aanwezig. Dit oude heeft in een tijd van omwentelingen en veranderingen vaak geen werkelijke 
plaats meer. Zo zou je kunnen zeggen, dat, waar onze vriend de Gaulle herkozen werd en zeker 
zijn inzichten niet zal veranderen, het jaar 1966 hem op het ziekbed en misschien zelfs op het 
sterfbed... zal zien.  



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
© Orde der Verdraagzamen                 Stem van Gene Zijde (III) 
 
 
 

3 

Zo kun je ook zeggen, dat bepaalde politici in andere landen er niet al te prettig aan toe zullen 
zijn. Ook zij zijn te behoudzuchtig en in de nu lopende tendenzen zien wij bepaalde politieke 
ontwikkelingen, vooral door de conservatieven bevorderd, die direct in strijd zijn met de 
kosmische krachten. 
 
Ik kan u een klein beeld geven van de tendenzen op aarde, die tegen de kosmische werkingen in 
trachten te gaan. Zo hebben wij op aarde op het ogenblik vele z.g. democratieën. Maar de 
doorsnee van deze democratieën bestaat in wezen uit enkele of zelfs één enkele partij, die in 
feite - of zij het nu toegeeft of niet - alleen de belangen vertegenwoordigt van een aantal 
regerende families, bedrijven of groepen. Het volk kiest deze partijen wel op grond van hun 
beloften en programma, maar de vervulling van het beloofde is onmogelijk en een ieder kan dit 
weten. Wat men niet beseft, is wel, dat een politicus - onverschillig tot welke partij hij behoort - 
in deze democratie ofwel heeft te pareren en zo te doen wat de feitelijke regeerders goed 
vinden, of zich tegenover onoverkomelijke moeilijkheden, verdachtmakingen e.d. geplaatst zal 
zien. Dit is niet langdurig vol te houden, doordat men zowel de goede naam, het inkomen, de 
sociale mogelijkheden van zo een mens aan weet te tasten en hem daarnaast onder 
voortdurend groeiende psychische spanningen doet leven. Deze schijndemocratie met steeds 
toenemende absolutistische tendenzen is echter geheel in strijd met de eigen tendenzen van 
Aquarius. Deze maakt in het komende jaar, zoals in vele komende jaren, zijn invloed steeds 
sterker voelbaar en wenst juist een zekere vrijheid voor het individu.  
 
Al is een werkelijke democratie in een ingewikkelde maatschappij als de huidige praktisch niet 
meer mogelijk, er zal toch een grotere betrouwbaarheid, grotere vrijheid van meningsuiting en 
meningsvorming op aarde moeten ontstaan. Men kan deze ontwikkelingen niet tegenhouden, al 
zou men het ook nog zo graag willen. 
 
Het resultaat van dit alles is, dat een groot aantal mensen op vooraanstaande plaatsen om 
enigerlei reden in het komende jaar en komende jaren uit zullen gaan vallen en van het publieke 
terrein zullen verdwijnen. Ook op geestelijk gebied zullen wij een dergelijke ontwikkeling zien. 
Het wordt bv. een typisch jaar voor de roomse kerk. In het komende jaar zal de invloed van de 
paus sterker, ja, veel sterker zijn dan in afgelopen jaren. Ofschoon wij het van de huidige paus 
misschien niet zo direct zouden verwachten, zal dankzij de ontwikkelingen in dit jaar zijn invloed 
op de wereldpolitiek even groot, ja, waarschijnlijk zelfs grotere worden dan die van zijn voor- 
ganger Johannes.  
 
Ook op ander terrein en bij andere geloofsvormen zullen wij in het komende jaar moeten 
constateren dat het kerkelijk gezag in de wereld weer in aanzien wint. Dit is ook begrijpelijk. De 
kerk is in zekere zin de stabilisator van de maatschappij. Zij maakt het mogelijk behoudzuchtige 
en verouderde tendenzen en begrippen te continueren, zij vormt een schakel tussen de 
werkelijke noodzaken van de hedendaagse mens en zijn houding tegenover in wezen niet meer 
passende gebruiken en waarden. Wanneer een heerser als Jupiter optreedt binnen het kader 
van een kosmische werking, die zich tegen alle behoudzuchtige mentaliteit richt, zal het gevolg 
wel zijn, dat enerzijds een sterkere publiciteit optreedt in de richting van het godsdienstige, 
terwijl religieuze groepen gemakkelijker bij de massa gehoor zullen vinden.  
 
Maar aan de andere kant zullen binnen deze groepen en kerken sterfgevallen en ziekten, zelfs 
schandalen voorkomen, waardoor de progressieve delen van de kerken hun invloed sneller en 
gemakkelijker zullen kunnen doen gelden. 
 
Ook voor de geest van de mens zelf bestaan soortgelijke beïnvloedingen, die zeker nader mogen 
worden bezien. Wij kunnen op het ogenblik bij sommige mensen de invloed van het witte Licht 
bv. zien in hun hardheid, haatdragendheid en zelfzucht tegenover anderen, terwijl andere 
mensen juist bijzonder prettig gestemd zijn en meer dan normaal vreugde geven aan anderen. 
Dit is vooral de laatste paar dagen reeds kenbaar geworden. Wanneer het tegen oud en nieuw 
loopt, zullen wij deze werkingen nog veel scherper op de voorgrond zien treden, daar de kracht 
van het witte Licht nog steeds stijgende is en als verschijnsel in het menselijke gedrag meer 
kenbaar zal worden, naarmate het een langere tijd op de mens heeft ingewerkt.  
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In het geestelijke leven van de mens is dit natuurlijk niet alleen maar een zaak van 
humeurigheid, maar eerder het gevolg van een je moeten aanpassen bij nieuwe toestanden. 
Men kan geen vrede vinden met de feiten en zal in zichzelf een weg moeten zoeken om met de 
feiten en eigen Ik te leven. Het resultaat is, dat men een geheel nieuwe oriëntatie t.a.v. de 
wereld en het leven zal moeten vinden.  
 
Dit is alleen mogelijk aan de hand van een innerlijk bewustzijn. In het komende jaar valt de 
nadruk dan ook sterk op innerlijke progressie, gepaard gaande met een steeds meer door de 
feiten gefrustreerde conservatieve levenshouding naar buiten toe. 
 
De grote problemen van de wereld kunt u waarschijnlijk wel meer of minder juist aantreffen in 
elk blaadje, waarin men rond het einde van het jaar voorspellingen publiceert. U zult daarin 
kunnen lezen, dat het komende jaar in Spanje niet zo leuk zal zijn. U kunt vernemen, dat 
Nederland en België er in verhouding tot andere landen dit jaar nogal goed af zullen komen, dat 
hongersnood en waterschade over de gehele wereld toe gaan nemen. Dit zijn in wezen 
ontwikkelingen die normaal zijn. Wij zouden er natuurlijk een verslag van kunnen geven en dit 
kunnen larderen met grappen en voorspellingen van meer specifieke ongelukken. Maar wat mij 
voor u en ons belangrijker lijkt, is een antwoord op de vraag, wat er achter al dit uiterlijke 
gebeuren in wezen plaats vindt. Een antwoord dus op de vraag: wat zit er achter? Natuurlijk 
hoop ik, dat onze gastspreker van deze avond deze meer kosmische achtergronden van het 
wereldgebeuren zeer scherp voor u zal belichten. Daarnaast wil ik echter zelf een poging wagen 
en de meest opvallende aspecten aan te duiden: 
 
Leven is bestaan in een continuïteit, die niet ophoudt bij bv. het leven op deze aarde. De mens is 
een geheel, dat meer omvat dan de wereld of de tijd van het stoffelijke leven alleen. Wij kunnen 
aannemen, dat hij als geheel alle invloeden, die in de sferen of andere delen van zijn Ik 
optreden, zeer sterk zal kunnen ondergaan, ook, wanneer hij zich op aarde daarvan niet of 
nauwelijks bewust is. Nu is de omwenteling, die nu aan de gang is, in de eerste plaats van 
kosmische geaardheid - tenminste voor dit deel van het Al. Deze kosmische omwenteling 
betekent een heroriëntatie op een nieuwe Meester, op een nieuwe vorm van Licht en daarmede 
ook op een nieuwe vorm van harmonie en levenskracht. Vanuit deze levenskracht kan men dan 
verder gaan en stellen dat de mens in zijn dagelijks leven en zijn stoffelijke verschijning zich 
eveneens zal moeten gaan veranderen, om zo deze levenskrachten te kunnen ontvangen en 
gebruiken. Dit is waar. Maar alles, wat op aarde kenbaar wordt van deze kosmische processen, 
is beperkt. Laat ons dit nooit vergeten. Juist deze beperkingen geven het aanzijn aan de vele 
conflicten, die het komende jaar tot een zo een wonderlijk jaar gaan maken, een jaar dat de 
mens dwingt naar beslissingen, die hij nog wil vermijden, maar bv. in het jaar 1967 toch zal 
moeten nemen. 
 
Dit dreigt dus in grotere en meer omvattende strijd tot uiting te komen. Want al wil men dit niet 
graag horen, op aarde leeft men langzaam maar zeker toe naar de derde wereldoorlog. Ik 
gebruik deze laatste term opzettelijk, al staat niet vast, dat deze oorlog ook werkelijk met 
wapens zal moeten worden uitgevochten. Deze derde wereldoorlog dan, dit laatste conflict 
tussen de grote machten van uw wereld, zal waarschijnlijk rond 1990 plaats vinden. Maar 
voordien moet er een verandering komen. Anders is het met deze oorlog tevens voor de 
mensheid fini. Dan is er geen levensmogelijkheid meer op aarde als gevolg van de wapens, die 
men zal gebruiken. In de tussenliggende tijd moet dus de mensheid, ook vanuit termen van het 
voortbestaan van het ras, zich moeten heroriënteren. In deze heroriëntatie krijgt de mens met 
vele moeilijkheden te kampen, vooral het Ik- bewustzijn, dat te veel met bezitsrechten en 
denkbeelden over eigendommen verbonden is, speelt hierbij een zeer grote rol. Wanneer de 
mens innerlijk de hernieuwing doormaakt, zal hij zich ook uiterlijk langzaam maar zeker 
veranderen. Dan zal de strijd: in het Ik geen vernietigende, dan zal de strijd in de mensheid ook 
geen strijd van grootmachten met atoombommen zijn, maar zal alle strijd omslaan in een strijd, 
om meer begrip en gulheid te tonen, een pogen om te bewijzen, dat men menselijker is dan 
anderen. En dit is, vooral zover het de wereld betreft, wel een zeer belangrijk punt. 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
© Orde der Verdraagzamen                 Stem van Gene Zijde (III) 
 
 
 

5 

De grote krachten, die in de kosmos bestaan, kennen ook een eigen oriëntatie t.a.v. het 
goddelijke. Deze oriëntatie is niet aan de aarde gebonden. Je kunt dus zeggen, dat de betekenis 
van deze krachten voor de aarde gaat veranderen.  
 
Om u hiervan een voorbeeld te geven: Jezus heeft, als Christus figuur, in de laatste jaren, ja 
eeuwen, voor de mens een betekenis gehad, die vooral organisatorisch tot uiting kwam. De 
organisaties waren dus lange tijd het gevolg van Zijn bemoeiingen met de wereld. Nu komen wij 
in een andere kosmische tendens. Dit denkbeeld van samenwerken, dat tot op heden 
organisatorisch sterk geuit werd, zal nu langzaamaan verschuiven naar een samenwerking, die 
op wederzijds begrip gebaseerd is en grote vrijheid aan een ieder toestaat. Dit aspect van de 
Christus zal dus de uiterlijkheden van Jezus' invloed in de komende tijd steeds meer gaan 
bepalen. Dat deze invloeden en daarmede ook deze werkingen reeds nu actief zijn, kunt u op 
aarde al zo hier en daar zien. 
 
Wanneer wij een Boeddha zien en zijn weg is er een van het gulden midden, van onthechting, 
dan is de mens van heden geneigd om te stellen, dat deze leringen toch wel door de feiten zijn 
achterhaald. Geheel waar is dit natuurlijk niet, want de volkeren, die het boeddhisme aan- 
hangen, zijn op het ogenblik geestelijk en ook stoffelijk wat uit balans gebracht. Hierdoor kreeg 
ook het boeddhisme in de laatste tijd een steeds materialistischer instelling en zocht men naar 
groeiende stoffelijke macht, waarvoor men greep naar stoffelijke organisatievormen, die met de 
geestelijke leringen weinig of niets te maken hebben. Bij deze ontwikkelingen is o.m. de monnik 
Rishkanadu (?) van belang.  
 
In de laatste tijd echter zien wij een groeiende tendens naar vrijheid, die tot uiting komt in een 
erkennen van grotere mogelijkheden tot vrije lotsbestemming voor de mens, maar ook een 
vrijere levensaanvaarding voor allen en een goede en grote verdraagzaamheid tegenover 
anderen. De Boeddha verandert dus ook, stoffelijk bezien, zijn uiting. Je zou kunnen zeggen, 
dat, wanneer de kosmische golven van aard veranderen, ook het aangezicht van God voor de 
wereld zich verandert. 
 
Wanneer je dit alles bedenkt en dan het komende jaar nog eens beziet, zie je waarlijk niet alleen 
maar veranderingen, revoluties, rampen en hongersnood. Dan zie je eerder het geheel van het 
gebeuren als een reeks groeipijnen van een wereld, die zich aan een volwassener bestaan moet 
gaan aanpassen. Wanneer je alle moeilijkheden van de mensen als eenling beziet, met alle 
stemmingen en gevoelens, de prikkelbaarheid en onredelijkheid, zul je dit misschien niet 
aangenaam vinden, maar toch begrijpen, dat het bij de meesten van hen ook zoiets is als 
groeistuipjes, gepaard gaande met geestelijke groei. Je beseft dan, dat dit alles voornamelijk 
tekenen zijn van een verandering van mentaliteit, waarmede zij innerlijk en uiterlijk vrede 
moeten vinden, maar waarmede zij nu nog niet goed raad weten en daardoor ook met zichzelf 
niet goed weten, wat te doen. 
 
Daarbij komt verder, dat de doorsnee mens in het verleden zich verwachtingen heeft 
opgebouwd over zijn mogelijkheden, belangrijkheid en toekomst. Wanneer er iets is wat het 
volgende jaar doet, dan is dit vooral wel het beschamen van verwachtingen. Het klinkt u 
misschien wat vreemd in de oren, maar is desalniettemin waar. Uw verwachtingen zijn op aarde 
immers niet gebouwd op feiten, maar op de materialistische dromen van een bestaan in over- 
vloed of met bevrediging van uw wezen. Het is de invloed van het verleden, die de gedachte- 
wereld van de mens in deze zin heeft gevormd.  
 
U ziet dus uw eigen relaties met uw medemensen, uw mogelijkheden tot vooruitgang in de 
wereld en het leven nog steeds te sterk gebonden aan het materiële. De elementen, die bij een 
gelukkig leven op aarde toch ook een zeer grote rol plegen te spelen, heeft u daarbij meestal 
geheel over het hoofd gezien of als bijkomstigheden beschouwd.  
 
Nu gaan de geestelijke elementen en waarden van het leven steeds sterker tellen, waardoor 
voor u teleurstellingen ontstaan. U krijgt in werkelijkheid, vaak wel degelijk, wat u hebben wilt, 
wat u zoekt, maar u krijgt het niet op de wijze, waarop u meende, dat het werkelijkheid zou 
worden.  
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Het is, alsof in het komende jaar alles wat je krijgt eerder een soort parodie is op het menselijke 
verlangen. Je vraagt bij wijze van spreken de 100.000 en krijgt alleen maar visite van een goede 
vriend. Voor u is dit een grote tegenstelling. Voor u kunnen deze dingen nooit vergelijkbare 
waarden zijn. Toch kan het element van geestelijk contact, het gevoel van behoren tot, van 
gebondenheid, zekerheid, vertrouwen, geluk, dat de vrede met zich brengt voor het geluk en de 
harmonie in uw leven, méér zijn, dan 100.000 gulden. Deze laatsten zouden zelfs meer 
teleurstellingen en ergernissen dan geluk met zich kunnen brengen. Als mens ziet men dit nog 
niet. De nadruk op het kunstmatige, het in de menselijke maatschappij nu officieel van belang 
zijnde of geldende, overheerst nog steeds het denken. 
 
Wanneer je probeert om de natuur te begrijpen - een natuur, die voor de mensheid ook dit jaar 
weer heel wat rampjes in petto heeft - is de moderne mens dan ook geneigd te vragen, waarom 
dit nu moet. En hij voegt er aan toe: dit is in eeuwen niet zo erg geweest.  
 
Dat die vroegere eeuwen hun eigen en voor de mens vaak erger plagen kenden, ziet hij daarbij 
maar liever over het hoofd. Men heeft gelijk: deze dingen zijn in deze dagen erger, dan zij in 
lange tijd zijn geweest. Dit mag gelden voor neerslag, stormen, vloedgolven enz. Wat men 
daarbij echter over het hoofd ziet, is dat de natuur vaak juist ingrijpt, waar anders toch reeksen 
van - dan voor de mens moeilijk of niet oplosbare - problemen zouden ontstaan, terwijl men 
door de ingrepen van de natuur niet alleen bepaalde vernieuwingen en noodzakelijke 
aanpassingen mogelijk maakt, maar ook geestelijk nieuwe verhoudingen schept. Het is zeker 
voor de economie slecht, maar voor de innerlijke stabiliteit van het menselijke ras is het eerder 
goed te noemen, wanneer de mens eens geconfronteerd wordt met eigen onmacht en de 
beperktheid van zijn kennis en beheersing. Maar dat vergeet men liever, zelfs indien men het 
eigenlijk ZOU moeten weten. De mens leert, dat hij niet alles te zeggen heeft. En zo daartoe 
stormen en andere natuurverschijnselen de aanleiding gaan vormen, mogen wij voor deze 
rampen zelfs eigenlijk wel dankbaar zijn. 
 
Ik wil u niet gaan herinneren aan alles, wat wij in het verleden voorspelden voor de lopende 
periode, zoals bv. grote stormen in staten, waar men met de negervervolging nogal vreemde 
dingen heeft gedaan. Ik wil u echter, nu u het enigszins kunt overzien, wel wijzen op het 
vreemde resultaat, dat deze rampen hadden: sedert de grote wervelstormen en overstro- 
mingen, die Louisiana, Alabama en Kentucky troffen, is er daar een wijziging in mentaliteit bij 
velen merkbaar. Wel kan men zeggen, dat de tegenstellingen weer wat duidelijker zijn 
geworden en bepaalde situaties zich weer wat meer toespitsen onder inwerking van het witte 
Licht, maar toch is het, alsof vele mensen toch wat anders zijn komen te staan tegenover hun 
medemensen met een andere huidskleur. Zij hebben ervaren, dat blanken en kleurlingen 
gelijkelijk het slachtoffer worden van de natuur. Hierdoor zijn deze vijandige groepen van de 
bevolking, zij het vaak onbewust, toch wat dichter bij elkaar komen te staan en is er, zoal geen 
begrip, dan toch meer respect voor het standpunt van de ander ontstaan. Als u dit verder 
uitwerkt - en m.i. geven zelfs de nu kenbare feiten u het recht om dit te doen - kunt u alles, wat 
in het komende jaar gaat gebeuren, bewust beleven als een werking van de omwenteling, die nu 
eenmaal noodzakelijk is. 
 
Waar de geestelijke veranderingen voldoend snel plaats kunnen vinden en dus sprake is van een 
voortdurende aanpassing aan het nieuwe, zal de mens ook harmonisch leven en bestaan. Hij zal 
minder tegenslagen en ongeluk kennen. Want, zoals ik reeds zei: het jaar 1966 is als geheel 
werkelijk niet zo ongunstig. Integendeel. Het jaar brengt voor zeer veel mensen geluk. Maar dit geluk 
zal niet gemeten kunnen worden volgens oude maatstaven. Men zal het moeten zien in verband met de 
nieuwe tijd, de nu heersende samenhangen. Niet alleen voor vele jongeren, maar ook voor vele 
ouderen, zal 1966 dan ook een jaar kunnen zijn, dat een keerpunt in hun leven vormt. In de 
gemeenschap als bv. een staat, kan dit alles natuurlijk niet zo gemakkelijk meteen tot uiting 
komen. Op een gegeven ogenblik zullen er dan ook grote conflicten ontstaan tussen bv. de wet en de 
burgers. Dergelijke conflicten zijn over de gehele wereld onvermijdelijk, zelfs in Nederland. Deze 
conflicten zullen zich waarschijnlijk toe gaan spitsen in de tweede periode, dat het witte Licht dit 
jaar regeert. Uiting van dergelijke tegenstellingen moet dan m.i. ook vooral worden verwacht in 
de tweede helft en vooral in het laatste kwartaal van 1966. De wet is gebaseerd op een 
maatstaf, die geestelijk voor velen reeds nu niet geheel meer aanvaardbaar is.  
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Daardoor wordt de maatschappij in een vorm geperst, die eveneens geestelijk voor velen niet 
meer aanvaardbaar is. Uiteindelijk moet dan ook het een of het ander buigen of breken. Ik ben 
er van overtuigd, dat dit haast overal de wet zal zijn. Voor Nederland belooft deze ontwikkeling 
tegen 1966 eindelijk eens een paar politieke verrassingen. U moogt er dus werkelijk wel mee 
rekenen, dat er in 1967 op politiek gebied wat vreemde dingen gaan gebeuren en ook in het 
komende jaar zult u reeds de tekenen aan de wand zien voor vele nu nog als axioma geldende 
politieke stellingen. 
 
Indien ik alles nog eens even samen mag vatten, is er dus in 1966 alle reden om te spreken van 
een jaar vol conflicten, waarbij de oriëntatie van het eigen Ik bepalend zal zijn voor de wijze, 
waarop men dergelijke conflicten verwerkt en ondergaat. Er is zelden een jaar geweest, waarin 
men zó weinig kon zeggen omtrent de zekere feiten, die de mensen zelf waar zouden moeten 
maken. Zelfs de beste horoscopist is niet in staat u een werkelijk beeld te verschaffen van 
hetgeen het komende jaar voor u, anderen, of bv. een staatsman of staat zal brengen.  
 
Waarom niet? Omdat ook de horoscopist niet in staat is het geheel der geestelijke werkingen in 
te rekenen in zijn uitspraken. Hij kan dus ook niet zeggen, hoe de tendenzen, die kosmisch 
optreden - en waarvoor hij bepaalde aanwijzingen kent - zullen uitwerken. U bepaalt zozeer het 
verloop der gebeurtenissen zelf, dat wat de voorspeller voor u aangeeft als een tijd vol mee- 
vallers en gelukjes, misschien wel een periode van wanhoop, en disorganisatie aan alle kanten 
zal zijn. 
 
Indien u nog wat feitenmateriaal verlangt, kan dat toch wel. Amerika heeft bv. in de laatste tijd 
steeds weer de feitelijke devaluatie van zijn munteenheid weten te vermommen. Ook op het 
ogenblik is er officieel geen sprake van een vermindering van de waardevastheid van de dollar. 
Wel kan worden gezegd, dat de verantwoordelijke personen daar reeds nu weten, dat er sprake 
is van een werkelijke recessie, een soort crisis, die tot op heden vermomd kon worden door 
toenemende staatsbestedingen, onder meer i.v.m. de oorlog in Vietnam. Maar men zal niet in 
staat zijn deze toestand van verhulling nog lang te handhaven. Het resultaat is, dat er komende 
tijd grote politieke moeilijkheden voor de USA kunnen worden verwacht, vooral ook intern. Dit 
zal vele politici de indruk geven, dat meer besteding en vooral meer agressie naar buiten toe - 
ter handhaving van vrijheid en vrede - noodzakelijk is. Internationale en ook interne moeilijkhe-
den in verband met een ingrijpen in andere landen kunnen niet vermeden worden. 
 
Rood China is in wezen reeds het afgelopen jaar agressief opgetreden en zal in het komende 
jaar deze politiek van agressie waarschijnlijk nog meer openlijk door ga n voeren. Gelijktijdig 
zullen wij zien, dat hierdoor Rusland - dat ook het afgelopen jaar reeds vele interne moeilijk- 
heden kende - dit niet zal kunnen volgen en aanvaarden. Het eerste resultaat van dit alles is, 
dat dit land een nog grotere interne omwenteling ondergaat. Rusland zal als gevolg hiervan 
nieuwe staatslieden zien oprijzen en naar buiten toe harder en meer beslist op gaan treden 
tegen Amerika en de landen in Europa. Gelijktijdig zal echter blijken dat het, zij het openlijk of in 
meer bedekte vormen, zich overal achter de Westerse wereld zal stellen, waar het Azië betreft. 
 
Kennelijk zal onder de nieuwe invloeden Rusland zich meer met de rest van Europa verbonden 
gevoelen dan in de laatste 50 jaren. Ook dit is een teken van de ommekeer, die zich afspeelt. 
Het proletarische ideaal - indien ik althans het communisme eens zo mag noemen - kan niet 
voortbestaan, terwijl het gelijktijdig een machtspolitiek blijft voeren, die de proletariër 
ondergeschikt maakt aan machtsbestrevingen naar buiten toe en daarbij ook eigen ras en soort 
verloochent. Men zal stellingen verkondigen zoals: je kunt niet zeggen dat de Chinees de gelijke 
is van de Russische werkers. Een besef van bestaande verschillen, mentale zowel als materiële, 
komt op de voorgrond en wordt gebruikt als middel, om eigen houding in de wereld ook voor 
eigen burgers te rechtvaardigen. In deze eerste periode van het witte Licht zullen reeds te-
genstellingen ontstaan binnen Rusland, die tot verdere omwentelingen moeten voeren. Wel 
zullen deze omwentelingen ietwat geruislozer verlopen dan de vroegere purgaties van partij en 
staat in het verleden, maar toch meen ik, dat een zekere terreur zal heersen en zo de 
mogelijkheid geschapen wordt om in de tweede helft van het komend jaar een nieuw bewind te 
vormen, dat juist waar het de verhoudingen in en met Azië betreft, vanuit westers standpunt ten 
goede keert.  
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De gevaren van het jaar 1967 - zeker groter dan die van 1966 - zullen daardoor veel kleiner 
blijven, dan zij zonder deze veranderingen ooit geweest hadden kunnen zijn. Het is in 1967 een 
werkelijk crisis jaar. Maar alles, wat zich in het komende jaar afspeelt, zal er toe bijdragen de meer fatale 
aspecten van de dreigende crisis te beperken. 
 
U vraagt zich af, wat er elders gaat gebeuren. Wel, in Indonesië gaat het niet bepaald goed. 
Gevaar voor Soekarno, ontsporing van de economie e.d., zijn in feite slechts een voortzetting 
van alles wat wij reeds in het vorige jaar daarover hebben gezegd. In Azië zelf zullen wij meer 
opstanden en ingrijpen van plaatselijke z.g. communistische partijen zien dan in het verleden. 
Daarbij moet men echter niet vergeten, dat lang niet alle groepen die voor communisten worden 
uitgemaakt, ook in wezen communisten zijn. Vaak zijn het tegenstanders van het heersende 
regime, die alle steun aanvaarden, die hen geboden wordt. Om hun protesten en verklaringen te 
ontwaarden, zal men hen natuurlijk communisten noemen en zelfs spreken over buitenlandse 
agitatoren, die de arme en onschuldige bevolking opzwepen. 
 
Het kookt in de heksenketel Afrika ook steeds verder. In het komende jaar bestaat in vele staat- 
jes het gevaar, dat de heksenketel werkelijk gaat overkoken en bestaande gouvernementen 
plaats zullen maken voor chaotische groepen, die elk een eigen gouvernement willen instellen, 
zonder daarin geheel te slagen. Ook geweld naar buiten toe zal zo hier en daar optreden, maar 
voor werkelijke oorlogen in dit gebied lijkt mij de periode van 1967 tot 1969 toch wezenlijk 
gevaarlijker. Australië heeft reeds nu te kampen met een teruggang op economisch terrein. Er 
zijn daar heel wat meer moeilijkheden, dan men op het eerste gezicht misschien zou denken. In 
het komende jaar zullen de moeilijkheden daar bijzonder groot zijn, omdat de doorsnee 
Australiër weliswaar kerkelijk is, maar daarom nog niet geestelijk bewust en vrij actief is. De 
nadruk ligt te veel op materialistische waarden. Het optreden van de nieuwe tendenzen en de 
uitwerking van het witte Licht zullen hier dan ook aanmerkelijk meer conflictstof veroorzaken 
dan in andere delen van de wereld het geval zal zijn. Wat Zuid-Amerika betreft, wij hebben 
reeds vele revoluties gezien en er volgen er nog meer. Ik meen zelfs, dat wij een kleine revolutie 
krijgen rond de jaarwisseling. Maar dit alles gaat op dezelfde voet verder. Begrijpelijk, want ook 
dergelijke omwentelingen zijn een nevenverschijnsel van een nieuwe geestelijke oriëntatie. 
Daar in het bewustzijn van de mens de nieuwe geestelijke oriëntatie eerst langzaam aan gezag 
en kracht gewint, zullen de regimes, die nu tot stand gaan komen, waarschijnlijk reeds na zeer 
korte tijd weer voor andere plaats gaan maken. 
 
Misschien rijst bij u nu de vraag, wat dan wél het doel van dit alles is. Indien ik deze vraag tracht 
te beantwoorden, zo meen ik dit het beste te kunnen doen, door u te wijzen op de kerstboom en 
de in deze dagen heersende leuzen. Vrede op aarde. Vrede op aarde is voor de komende periode 
van ontwikkeling in het mensdom noodzakelijk. Al deze enorme bestedingen, die tot op heden 
voor bewapening werden gebruikt, die gebruikt werden voor het zelfstandig volvoeren van 
projecten, die gezamenlijk beter en goedkoper volvoerd zouden kunnen worden - als. bv. de 
ruimtevaart - zullen in de nabije toekomst noodzakelijk zijn om enerzijds een gelijkwaardige 
leefmogelijkheid voor elke mens op elke plaats van deze wereld te kunnen bieden en daarnaast 
zal men over gelden en mankracht moeten kunnen beschikken om naar buiten toe zowel als op 
wetenschappelijk gebied, de werking van de mensheid op haar omgeving uit te breiden.  
 
Als u dit overweegt, zal het u duidelijk worden, dat de macht van plaatselijke groepen, plaatse- 
lijke geestelijke organisaties zelfs, meer en meer gebroken zal moeten worden. Vrede op aarde 
kun je niet bereiken door steeds meer en verschrikkelijker wapens te maken. Wapens zijn op 
het ogenblik nog nodig en het vervaardigen van steeds verschrikkelijker wapens lijkt haast 
onvermijdelijk. Maar dit betekent nog niet, dat men zonder wapens geen vrede kan hebben en 
dat het begrip voor deze mogelijkheid bij de mensen niet zomaar zal ontstaan. Het betekent 
alleen, dat de mentaliteit van de mensen veranderen moet en deze mentaliteit kan alleen 
veranderen door een voortdurende reeks van beproevingen en omwentelingen. Van het feit, dat 
een voortdurende reeks van beproevingen de mensheid wordt gegeven, zal ook het jaar 1966 
ongetwijfeld getuigenis afleggen. 
 
Nu nog iets, dat hoofdzakelijk de menselijke psyche in het komende jaar betreft. Ik probeerde 
reeds u duidelijk te maken, dat in deze tijd vele mensen wat onredelijk zijn, meer prikkelbaar 
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blijken te zijn dan voor hen normaal is, en vertelde u, dat deze tendens aan het einde van dit 
jaar en in het begin van het nieuwe jaar zelfs nog toe zal nemen. Overzien wij vanuit het 
standpunt van stemmingen, menselijke stemmingen, de toekomst, dan kunnen wij zeggen, dat 
de eerste 3 maanden van het komende jaar voor de meeste mensen een zekere rust en 
verlichting zullen geven. - 1966 is ergens toch wel een rustig jaar -. Men zal zich dan geneigd 
gevoelen, wat gemakkelijker te leven, en na de eerste weken van het jaar ook in zijn denken 
wat ruimer zal zijn, terwijl men bestaande tegenstellingen niet zo scherp zal aanpakken als in 
het afgelopen jaar. 
 
Aan de andere kant zal men zich in de wereld toch ergens niet geheel thuis gevoelen. De 
mensen zullen hunkeren naar een nieuw en ander bestaan, zonder te weten hoe dit te 
omschrijven. Dit kan inhouden, dat mensen, die op het ogenblik met problemen zitten, opeens 
een draai daaraan gaan geven, die voor anderen onlogisch en zeer onverwacht is. Daardoor 
zullen zij hun helpers vaak in de war brengen.  
 
Wat verder betekent, dat mensen, die langere tijd een beheersing hebben moeten aanvaarden, 
deze beheersing opeens overboord gooien en ondanks dit waarschijnlijk, na enige moeilijk- 
heden, toch op hun pootjes terecht komen. 
 
Wanneer het jaar echter verder gaat en wij, naast de witte gloed, de blauwe gloed, een scherp 
rood licht verkrijgen - een straal, die een groot deel van dit jaar overheerst - zien wij overal een 
vergroting van stoffelijke vitaliteit. Deze vitaliteit zal velen verleiden tot excessen. Ik neem aan, 
dat voor de doorsnee mens - globaal genomen - in de maanden mei, juni, juli en misschien zelfs 
ook nog augustus, er sprake zal zijn van bij verrassing optredende ergernissen. In deze periode 
zal veel meer dan normaal sprake zijn van baldadigheden, maar algemeen zal men ook sneller 
en impulsiever handelen, dan wat verantwoord genoemd mag worden.  
 
Houdt er rekening mee, dat de mens, die zijn geestelijke leiding, zijn innerlijke stem pleegt te 
volgen, ook in deze dagen wel goed terecht zal komen, al zal ook deze niet geheel van de 
impulsen verschoond blijven. Van de moeilijkheden, die deze vergroting van stoffelijke vitaliteit 
met zich brengt, kan verder nog gezegd worden, dat de hierdoor geschapen situaties niet zozeer 
moeilijk dan wel onverwacht en juist daardoor vaak ook ontstellend kunnen zijn.  
 
De uitbarstingen van overgrote levenslust en strijdvaardigheid zullen juist voor degenen, die zelf 
reeds enigszins strijdvaardig zijn en in hun denken vaak de levenslust op voelen bruisen, van 
groot belang zijn, maar zal ook voor hen in het bijzonder onverwachte situaties scheppen, die 
een snelle maar juiste beslissing vereisen om te voorkomen, dat zij leed, of langere tijd van 
ergernissen met zich brengen. Ik vrees, dat menigeen, juist gezien zijn opvoeding en de vele 
problemen, die men uit het verleden met zich draagt, met een invloed als deze niet geheel weg 
zal weten. In genoemde maanden zullen dan ook vele mensen in tweestrijd komen te verkeren. 
 
Het witte Licht zal deze invloeden voor een deel wegnemen en reinigen. Maar wanneer wij 
denken aan de tweede grote golf van wit Licht, zullen wij ons toch moeten realiseren, dat deze 
niet alleen maar reinigend werkt, maar vanuit menselijk standpunt ook vaak rechterlijk optreedt 
door een versnelling van oorzaak- en gevolgwerkingen tot stand te brengen. Rechterlijk werken 
onder de heerschappij van Jupiter houdt in, dat alles ook hier overhaast, onverwacht, plotseling 
verloopt.  
 
Het is dan ook het onverwachte en snelle gebeuren, dat in het derde en vierde kwartaal van het 
komende jaar het leven van de meeste mensen zal gaan beheersen. U zult dan ontdekken, dat u 
van de ene dag op de andere van gedachten verandert. Daarnaast zult u bemerken, dat punten, 
die u een leven lang niet hebt kunnen begrijpen, voor u opeens begrijpelijk worden. U zult 
ontdekken, dat in uw eigen wijze van leven bepaalde hiaten bestaan of ontstaan en deze op een 
juiste en verantwoorde wijze willen aanvullen. Hierdoor zult u in de laatste maanden veel van 
hetgeen in vorige maanden gebeurd is, normaliseren, kanaliseren of zelfs ongedaan gaan 
maken. De laatste tijd van het komende jaar brengt dan ook - vreemd genoeg, indien wij de 
algehele tendenzen beschouwen - meer vrede dan dit jaar.  
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Ofschoon ik u allen natuurlijk een zeer aangename kersttijd toewens en er van overtuigd ben 
dat de afgelopen maanden voor de meesten van u niet geheel onaangenaam geweest zullen 
zijn, zo meen ik toch te weten, dat deze periode voor de meesten van u zeer onrustig, gespan- 
nen en wisselvallig was. 
 
In het volgende jaar zal de periode vóór en rond kerstmis juist stabiliserend werken. Voor de 
menselijke psyche betekent dit, dat juist in die dagen een herwinnen van evenwicht mogelijk is 
en men het vermogen zal herwinnen om eigen problemen eerlijk te bezien, zonder ze weg te 
praten, overschatting ervan te plegen, of op andere wijze zichzelf - en vaak anderen – te mis- 
leiden omtrent eigen situatie. Het geheel van het jaar brengt dan ook nogal wat mogelijkheden 
voor plotselinge conflicten en veranderingen. Zo zie ik een meer dan normaal aantal van 
echtscheidingen en vervreemdingen, plotselinge veranderingen van woonplaats e.d. 
 
Toch zullen deze veranderingen grotendeels uiterlijkheden blijven. Het belangrijkste is, dat in 
het komende jaar menige mens zichzelf zal vinden en daarmede voorbereid is om rond de kerst 
1966 het dan weer optredende blauwe, witte Licht op vreedzame en minder geprikkelde wijze te 
verwerken dan dit jaar het geval was. 
 
En hiermede kom ik bijna aan het einde van mijn verhaal, daar ik - zoals reeds opgemerkt - 
weinig lust heb u precies voor te gaan lichten over alles, wat er in de stof zoal zal gaan 
gebeuren. Een deel van de ontwikkelingen in de stof zullen u binnen enkele dagen reeds in de 
pers duidelijk worden gemaakt - eenzijdig misschien, maar daarom nog niet onjuist - zodat het 
overbodige moeite lijkt daarop vooruit te lopen.  
 
Wilt u er echter wel aan denken, dat uw eigen geestelijke ontwikkeling en misschien nog meer 
uw geestelijk streven in het komende jaar voor u van veel beslissender aard en groter belang 
zullen zijn – zelfs voor de meer stoffelijke aspecten van uw bestaan - dan in het jaar dat achter 
ons ligt? In het afgelopen jaar waren er kosmische invloeden, die u in de stoffelijke ontwik- 
kelingen bijstonden, waardoor bepaalde ontwikkelingen als vanzelf en zonder veel moeite 
bereikt werden. Vaak kon men juist hierdoor ook een tijdelijk evenwicht in zich zonder veel 
moeite bereiken en handhaven. In het komende jaar is dit praktisch niet het geval: u wordt in 
dit opzicht niet door kosmische krachten gesteund, zodat het behouden en bereiken van zekere 
evenwichtigheid nu een zaak van eigen streven, van zelf doen wordt. 
 
Als u in uw eigen geestelijk leven uit wilt gaan van het standpunt: innerlijk voel ik, wat voor mij 
juist is, en deze maatstaf hanteer ik voor mijzelf, terwijl een ander eigen maatstaf en inzichten 
dient te volgen - ik heb geen recht, daar in te grijpen tenzij eigen vrijheid van leven en beleven 
wordt aangetast - heeft u de juiste houding gevonden voor de komende tijd. 
 
In het komende jaar kun je als individu zeker niet de problemen van de wereld voor die wereld 
dragen. U kunt wel in jezelf eigen problemen oplossen en daardoor een grotere kracht, een 
grotere innerlijke integratie vinden en zo de kracht vinden, om ook het jaar 1966 vredig te 
beleven. 
 
Dit is dan het einde van mijn betoog. Indien ik onduidelijk was, kunt u nu vragen stellen. 
 
 Vraag: Wanneer begint de Jupiterperiode? 
Antwoord: Deze begint aan het einde van de derde maand van het volgende jaar. 
 
Daar niemand meer vragen heeft, zullen wij nu gedurende 10 - 15 minuten gaan pauzeren. De 
gastspreker van deze avond zal zich dan tot u richten. Daarna zal er waarschijnlijk nog kort 
afgesloten worden. In ieder geval wens ik u allen een prettig en goed kerstfeest, daar het mij 
niet meer vergund zal zijn op deze avond nog het woord tot u te richten. Ik dank u voor uw 
aandacht. 
 
Goedenavond. 
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WAT ZICH AFSPEELT ACHTER DE COULISSEN VAN DE WITTE BROEDERSCHAP  

 
EN HET WERELDGEBEUREN 

 
 
Goedenavond, vrienden. 
 
Op verzoek van uw Orde wil ik u op deze avond, waarop gij het vredesfeest reeds begint te 
vieren, enig inzicht trachten te geven in datgene, wat zich afspeelt achter de coulissen van de 
Witte Broederschap en het wereldgebeuren. 
 
Wanneer wij vanuit onszelf trachten de mens het goede te geven, zo geven wij datgene, wat 
voor ons het goede is. Niet datgene wat voor de ander en volgens diens waardering het goede 
is. Daarin ligt de tragiek en ook de grote moeilijkheid van al datgene, wat de Broederschap 
probeert te bereiken. Je kunt niet alle mensen het goede geven zoals zij zelf dit zien. Zoals het 
aangezicht van de Eeuwige zich wijzigt, naarmate het standpunt van de beschouwer zich wijzigt, 
zo zal ook het beeld dat de activiteit van de Broederschap geeft, ja, zelfs het beeld van alles wat 
zich in de kosmos ontwikkelt, zich aan de beschouwer tonen in overeenstemming met zijn 
standpunt. 
 
Onze activiteiten zijn langere tijd meer persoonlijk van aard geweest: in een tijd, dat de wereld 
een geleidelijke ontwikkeling doormaakte, was het eenvoudig, om vanuit een meer menselijk 
standpunt de mensen te beïnvloeden. Het was eenvoudig deze mensen de kracht te geven, die 
zij als mens van node hadden. Nu echter domineert als een bijna overstelpende vloed, het Licht 
uit de kosmos ons aller pogen en streven; wij kunnen niet meer rekening houden met onszelf, 
met bestaande banden met anderen, mensen of volkeren. Wij moeten nu alleen nog maar 
rekening houden met de krachten, die vanuit de kosmos de aarde beroeren. Het vreemde, 
onzichtbare, dat de geestelijke werelden doorspoelt dus en het haast onmogelijk zou maken 
tegen de steeds sterkere invloeden ingaande, op aarde nog te conserveren, wat daar toch 
waarlijk wel vanuit een meer menselijk denken het bewaren waard zou zijn. 
 
Daarom zal het streven van onze Broederschap in vele gevallen te hard, te onmenselijk schijnen 
om voor velen van u nog aanvaardbaar te zijn. Maar indien gij een genezer zijt en een patiënt 
hebt, die een kwaadaardige woekering in zich draagt, zo is het toch niet vreemd en verwerpelijk 
hem te opereren, zelfs indien hij daarbij aan schoonheid zou verliezen, vooral wanneer dit de 
enige mogelijkheid zou zijn, om het leven van de patiënt te behouden? Wanneer je iemand ziet 
verongelukken en je weet, dat de enige mogelijkheid om hem te redden berust bij het afzetten 
van een van zijn ledematen, daar hij anders zal sterven, is het dan redelijk te zeggen: laat hem 
maar liever sterven, want ik heb geen verdovende middelen om de pijnen, die met de amputatie 
gepaard zullen gaan, weg te nemen. 
 
Wij zullen in deze dagen vaak gedwongen zijn te reageren - niet alleen volgens eigen inzicht en 
wil - in overeenstemming met de door ons niet beheersbare invloeden. In het afgelopen jaar 
reeds was onze activiteit voor een zeer groot deel ondergeschikt aan Lichtende krachten. Maar 
in de tijd, die nu gaat komen, is de invloed van dit Licht scherper, duidelijker omlijnd. Het is nu 
begrijpelijk. De eerste flitsen van dit Licht hebben misschien ook bij ons hier aldaar weerstanden 
gewekt en gebroken. Het was als het eerste deel van een golf, die met geweld een deel van een 
dijk wegneemt. Nu komen steeds fellere volgende golven. Het is dan ook niet te vermijden, dat 
sommige dijken geheel bezwijken. Zo speelt op het ogenblik reeds het Licht in steeds fellere 
golven op de mensheid aan. Wij kunnen de mens inspiraties geven, maar dezen zijn vaak even 
doelloos als een kurken boei, toegeworpen aan iemand, die reeds gegrepen is in een dodelijke 
maalstroom. Het is duidelijk, dat, waar deze maalstromen in deze dagen bestaan, onze 
aandacht gericht moet zijn op een voorkomen, dat er iemand in deze gevaarlijke warrelingen 
valt. Maar zo hij eenmaal daarin is gevallen, zullen wij hem moeten laten gaan. 
 
Voor uw wereld betekent dit waarschijnlijk, dat de Broederschap daar, waar zij gekend wordt, 
iets van haar aanzien gaat inboeten. Zij is immers niet zo almachtig, als men graag zou zien, en 
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ontbeert de in menselijke ogen volgens deze tijd noodzakelijke wijsheid, die men juist daarin zo 
gaarne zou vinden. De oude, veel geborenen op deze wereld, kunnen zichzelf misschien ook nu 
wel redden, de jonge zielen zullen echter de leiding moeten aanvaarden, die hen gegeven wordt, 
of als mens ondergaan en terugkeren, een maal of vele malen, tot het menselijke bestaan. Het 
is duidelijk, dat dit alles een meer dan normaal frequente reeks van raadsbijeenkomsten vergt, 
daar dit alles steeds weer zal moeten worden besproken. 
 
Daar de organisatie van de Witte Broederschap ook in meer stoffelijke zin praktisch weer perfect 
is en na een tijd van overgang weer algemene contacten gelegd kunnen worden in een voor ons 
bijzonder geschikt heiligdom zullen wij in deze raadsvergadering ook besluiten kunnen nemen, 
die elk ogenblik aan de mogelijkheden op aarde aangepast kunnen worden. Was het in oude 
tijden mogelijk soms voor 10-tallen of honderden jaren vooruit een schema te ontwerpen, nu 
zijn wij vaak toeschouwers, die helpen, waar helpen mogelijk is, niet meer. Wij weten wel, waar 
de ongelukken kunnen gebeuren, maar niet altijd hoe en wanneer die zullen gebeuren. Een 
zekere vaagheid is daarom eigen geworden aan het optreden en zelfs aan de uitingen van de 
Broederschap. Maar wanneer u achter de coulissen kunt zien, kunt u ervaren hoezeer ook wij 
onderdanig moeten blijven aan kosmische krachten, aan grote geestelijke machten, die niet 
menselijk zijn of denken, en u zult u ons dit vergeven. 
 
Ons eerste streven in deze dagen moet wel zijn om Licht te brengen. Nu is er het witte Licht, de 
kosmische kracht. Maar deze kan door zeer vele mensen niet zonder meer aanvaard worden. 
Dan moeten wij trachten aan dit Licht met ons zijn en leven die flonkering te geven, waardoor 
het witte Licht voor de mens tot gouden Licht wordt, een Licht, dat meer menselijk, meer in 
overeenstemming met de menselijke evolutie zijnde kracht betekent. Dit zal lang niet overal 
gelukken, want bij dit streven zijn wij in sterke mate afhankelijk van de harmonie en de 
intensiteit van harmonie bij de mensen voor wie wij werken. Het feit, dat vele vooraanstaande 
mensen juist hierdoor tot slachtoffer zullen worden, betreuren wij, maar kunnen wij niet 
vermijden. Zelfs het feit, dat velen een inwijding gaan vinden, die hen zonder gids zeer zwaar 
zal vallen, terwijl wij niet in staat zullen zijn, hen de noodzakelijke leiding te geven, is niet te 
vermijden. 
 
Een tijd van beproevingen, vooral in geestelijk opzicht, lijkt mij dan ook aangebroken te zijn. 
Voor velen zal het zijn of zij in de verten reeds het geschal horen van een trompet, die de ruiters 
van de apocalypse wil oproepen. Het zal hen zijn, of zij reeds in de verte de galm horen van hen, 
die brullend zich uit de onderwereld bevrijden om de aarde te overstromen. Het zal de mensen 
zijn, alsof zij de vorst der aarde reeds zijn bevelen aan de mensheid horen toeroepen en uit het 
sidderen der rotsende voetstappen van zijn legioenen kunnen vernemen. Want het zal velen 
onder u lijken, dat onderaardse machten op het punt staan los te breken. In feite zijn het echter 
onaardse machten, die gij aanvoelt, het is de kosmos de adem zelf. 
 
Zoals wij in de legenden leren, ademt de grote en onvergelijkelijke, de onkenbare Brahma. 
Ademt hij uit, dan is er het Al, ademt hij in, dan is er niets. Ademt hij met een korte stoot, dan 
ontstaan nieuwe werelden en aarzelt zijn ademhaling voor een korte wijle, dan veranderen 
werelden hun aanzien. Deze tijd kan men vergelijken met een ogenblik, dat Brahma's adem 
stokt, dat voor een ogenblik de schepper de krachten ontbeert, om vanuit zich zijn gedachten 
vorm en gestalte te geven. 
 
Er is het vormloze, dat menigeen tot mismoedigheid zal nopen, maar wat gebeurt er in werke- 
lijkheid? De Scheppende gedachte is een gedachte, die materie kent, die werkt met materie, 
wiens evenbeeld, harmonie en wet, zuiver materieel zijn en daarnaast een geestelijke bewust- 
wording binnen de materie mogelijk maken. Maar de kosmische adem omvat alle krachten en 
alle leven. Elk energiedeel, gebonden in materie of deel van de hoogst levende geest, is onder- 
danig aan die adem. Wat zich in wezen afspeelt, is een soort herscheppen door de adem uit het 
oneindige, van sferen en werelden. De veranderingen daarin zijn moeizaam te herkennen. 
 
De tijd is een spiraal. Wanneer men gaat van wikkeling tot wikkeling, zo ziet men steeds  
uiterlijk dezelfde wereld, die slechts in kleine details iets is veranderd. 
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De eeuwige herhaling van de feiten bestaat op de spiraal. Komt nu een aarzeling of stoot van de 
kosmische adem, dan brengt zij twee ja, drie omwentelingen van deze spiraal samen in een 
ijzeren greep. Zij boeit ze samen. Zij kneedt ze samen en er ontstaat een wereld, waarin vanuit 
menselijke standpunt, waan en werkelijkheid sterk gemengd schijnen te zijn, terwijl toch alles 
werkelijk is. De mens ervaart dit zo, omdat hij de kleine verschillen in waarde, die bepalend zijn 
voor de samengebrachte verschillende werelden der spiraal, niet zonder meer als echt, als waar 
en mogelijk, kan aanvaarden. 
 
Daar, in deze verwarring, moeten wij proberen u leiding te geven. Laat mij u voor een kort 
ogenblik een voorbeeld scheppen: 
 
Er is een dorp. In dit dorp wonen mensen. Ook één bepaalde mens. Nu is dit dorp ook op de 
volgende spiraal van tijd te vinden en daarin leeft deze zelfde mens in ditzelfde dorp. Er is nog 
een volgende spiraal van tijd, waarin hetzelfde uiterlijk eveneens bestaat. Maar die ene mens 
verschilt in elk van de spiraaluitingen iets. Nu brengen wij dit alles samen en maken van de drie 
onderling verschillende Ik-heden - al zijn de verschillen dan niet zo groot - één enkel wezen, om 
één enkele mens te vormen. Wat gebeurt er dan? Hij is strijdig in zichzelf, verward door het 
optreden van onbekende eigenschappen, hij ziet zijn patroon van gewoonten bedreigt, meent 
misschien dat hij door demonen belaagd wordt, terwijl hij in wezen alleen met andere facetten 
van eigen Ik geconfronteerd wordt. Ook het dorp zal hem anders toelijken, want in elke 
wenteling van het rad heeft hij het dorp met andere ogen bezien, heeft hij daarin anders 
gestreefd en zijn plaats daarin anders gedefinieerd. En nu voegt zich dit samen tot één geheel. 
Zijn dorp is nu voor hem onbetrouwbaar, wisselt zijn gezicht van dag tot dag. Hij voelt zich 
machteloos.  
 
Dan moet de Broederschap komen, niet voor een enkele mens, maar voor miljarden. 
 
In hun verwarring moet dan dat ene worden geïnjecteerd, dat de beelden toch weer aanvaard- 
baar en tot geheel zal maken. Dan moet in de gehele verwarring van zo een tijd het ene 
rustgevende element worden gebracht, waardoor men zich mettertijd kan gewennen aan de 
nieuwe toestand en nieuwe noodzaken, zodat men daaraan in strijd en verwarring niet in 
zichzelf ten onder zal gaan. Dit is het moeilijke van de taak, die wij in deze jaren op aarde 
moeten vervullen. Het is niet alleen een spel met natiën, nieuwe denkbeelden en enkele 
inwijdingen. Het is het geven van een additioneel element aan de mensheid, waardoor zij rijpt, 
en in staat zal zijn te overleven, wat haar anders ten onder zou richten. 
 
In onze raad heeft men zijn besluiten geformuleerd en gezegd: Wij zullen beginnen in de mens 
de strijdigheden duidelijk te maken. De strijdigheden rond de mens, wel te verstaan. Want een 
mens, die zijn wereld rond zich verdeeld, ziet, is geneigd tot innerlijke eenheid te komen. Hij 
moet een standpunt innemen. Laat ons dus de mens in zijn wereld confronteren met de feiten 
op een wijze, waardoor hij innerlijk een standpunt in moet nemen en laat ons dan de mensheid 
bovendien confronteren met eigen machteloosheid, opdat zij niet gaan proberen de 
buitenwereld te splitsen in delen, die zij kunnen beheersen, maar leren haar tot een geheel 
samen te voegen, waarin zij waarlijk en bewust leven kunnen. 
 
Er is gezegd: laat sommige dromen sterven in de mensen, want hun tijd is voorbij. Zoals er 
reeds gezegd werd: laten wij stemmen doen spreken, stemmen overal waar wij maar kunnen, 
stemmen in het christendom en de hindoeleer. Stemmen overal ter wereld. Laat ons trachten 
die stemmen een filosofie op te doen bouwen, waardoor de mensheid weer meer houvast krijgt 
in een wereld, die haar oude idealen verliest. Wij hebben besloten hieraan ook dit jaar zeer veel 
te doen. Wij hebben zelfs tot elkaar gezegd: kunnen wij de mens in dit jaar in waarlijk contact 
met de werkelijkheid van de kosmische adem brengen? En wij hebben gezegd: neen. Velen 
zullen nog niet in staat zijn de waarheid hiervan te verdragen. Daarom moeten wij beschermen, 
waar wij kunnen. 
 
Laat de feiten hun hardheid behouden. Laat ons zelfs aan die hardheid iets meer toevoegen, 
waar dit maar mogelijk en noodzakelijk is. Maar laat ons de mens zelf tegen al te scherpe en 
directe realisaties beschermen, opdat hij langzaam in kan groeien in een wereld, die zo snel en 
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sterk verandert, dat hij daarin eigenlijk niet meer past. En degenen onder de broeders, die in de 
sferen leven hebben besloten: Wij zullen een ieder die in deze moeilijke tijd overgaat, op 
bijzondere wijze moeten benaderen. Wij zullen voor elk van hen een geleider moeten zoeken, 
die in hen het denken erkent en vanuit hun eigen denken en besef brengt tot een juiste 
aanvaarding van het voortbestaan in een geestelijke wereld. Ook dit is een moeizame taak. 
 
Nu spreken jullie mensen altijd weer graag van een dankbare taak. Maar dankbaar is onze taak 
in deze jaren niet. Er wacht ons allen die dit werk trachten te doen, veel miskenning, misschien 
verwerping. Naarmate wij ons dichter tot de mensheid moeten gaan begeven en meer intens 
met de mensheid willen werken, zal zij ons meer onderdanig willen zien aan menselijke 
begrippen en ideeën. Het is eenvoudig te regeren vanuit de verten; het is moeilijk een raad te 
geven, die ook opgevolgd wordt, wanneer je vlakbij de mens bent. 
 
Dat is het complete drama, dit is het heldendicht, het epos van de Witte Broederschap in deze 
dagen. Er gaan van ons boden uit. Zij zijn als helden, die zonder wapen voorwaarts gaan in een 
nacht, belaagd door spoken, geesten en demonen, belaagd door vijanden zonder tal. Zo moeten 
zij een weg afleggen, waarvan zij het einde niet eens werkelijk kennen. Maar denk niet, dat ik 
wil proberen, u een pessimistisch beeld te geven. Ik heb u reeds gezegd: zo is het achter de 
uiterlijkheden, achter de coulissen van de waan in onze broederschap. 
Zo zijn onze besluiten genomen, gevallen. 
 
Maar ik wil u ook zeggen: wij weten, dat de krachten die optreden, deze kosmische adem, dit 
verborgene, dat uitstraalt uit Brahman zelf, voor velen een nieuwe beslissing en nieuwe beleving 
zal geven, ja een nieuwe vrijheid zal betekenen. Wij weten, dat deze dingen, tégen het 
menselijke denken in, werkelijkheid gaan worden. Wij weten ook, dat wij in deze jaren met het 
trouw vervullen van onze zo moeilijke taak zullen bereiken, dat wij niet meer alleen streven. 
 
Want eerst wanneer de mens in de materie ook meer bewust gevoelig is geworden voor de 
kosmische krachten, die rond hem zijn, zal het mogelijk zijn in het wereldgebeuren een regel te 
brengen, waarbij het bewustzijn van de mensheid een rol speelt. Waarin niet eenzamen, 
misschien in uw ogen meer bewusten, een log schip trachten te sturen met een enkele paddel, 
nog niet voldoende om stuur te geven aan een ranke prauw, maar waarin allen gezamenlijk 
richting geven en bepalen. 
 
Het is een weg naar eenheid, het is deze eenheid bovenal, die buitenaards aandoet. Het is ook 
het onverwachte, het wonderlijke, dat een rol speelt, als in de oude legende van een man en een 
vrouw, die zo gaarne een kind wilden hebben, daarom de goden steeds weer baden en in de 
vrucht van een boom een kind vol schoonheid vonden. Het gebeuren is niet natuurlijk, doch 
gelijkt meer op een mirakel. Het is het mirakel van deze dagen, niet de logische ontwikkeling, 
die de mens beroert, het is de wonderbare geboorte van een nieuwe tijd op een onverwacht 
ogenblik. 
 
Wij kunnen echter niet de ommekeer in de mensheid van heden zonder meer verwachten. Wel 
verwachten wij het wonder. Wij verwachten, dat, waar wij zouden falen, de kosmische krachten 
de verlangde schoonheid en wijsheid geboren zullen doen worden, niet slechts in een vorm op 
aarde, maar in een kracht, die alle mensen zal beleren en doortrillen. 
 
Misschien faal ik, wanneer ik slechts spreek over de dingen, die ons in deze tijd zozeer bewegen, 
maar hoe moet ik u dan zeggen, wat dit jaar zal zijn? De stormen zullen razen als in elk jaar, de 
zee zal offers eisen en dorpen en een stad verslinden, de aarde zal ook dit jaar weer beven. De 
mensen zullen weer strijden. Maar dit zijn onbelangrijke dingen in vergelijking met het Licht, dat 
heersen zal. 
 
De kleinen zullen hierover spreken als opeenvolgende stromingen van verschillende kleuren van 
Licht. Ik zeg u echter: het is een geheel, het is geen wisseling van Lichten, maar een woord, dat 
in een adem uit het onbekende fluistert, zinrijk en gedefinieerd.  
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Wat dit jaar en komende jaren in uw wereld geschiedt, is de fluistering van een woord. Soms 
meen ik het te verstaan, maar kan het u niet weergeven. Het is een woord van vreugde, maar 
gelijktijdig een woord van eeuwigheid. Deze totale krachten bepalen het jaar, niet alleen de 
opeenvolgende golven. De idee, die heerst in het geheel, die bepalend is. Ik zeg u: dit woord 
zegt gij, zult uzelf ontdekken, er zal openbaring zijn van een waarheid. Het is een vrolijk woord, 
voor de mens echter zegt het: gij zult uzelf erkennen in al uw Licht en duister, in verdorvenheid 
en glorie. 
 
Dit is hetgeen ik u te zeggen heb. 
 
 


