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GASTSPREKER DER WITTE BKOSDIfftSCHAPt MTRLFFEND DE AARDSE PROBLEMEN EH 3PAMIIINOEN. 

Voorwoord» De Witt s Broederschap is bezig een verdeolnet te vergroten en dat 
net heeft eigenlijk ten doel om het gemeensohappelijk bewustzijn van de mensen te 
„"beïnvloeden, ü moet het zioh ongeveer als volgt voorstellen! Wanneer een mens 
denkt straalt hij iets uit. Wanneer honderd mensen iets denken, dan zullen de 
dingen die zij anders denken niet doordringen, maar gedachten die bij hen ongeveer 
gelijk bestaan worden zéér sterk en die kunnen den misschien tienduizend anderen 
bereiken. Deze tienduizend worden hierdoor beïnvloed in hun eigen denken en gaan 
ook een hele hoop toestanden zien op één bepaalde manier. Dat kan dus érg gunstig 
zijn, maar dat kan ook wel eens erg vervelend zijn, omdat op die maniet een ver-
valsing ven de werkelijkheid ontstaat. Laten wij bv. de toestand nemen Op dit 
ogenblik. Er zijn heel veel landen waar de mensen eerlijk nog geloven dat men 
leeft in welvaart. Dat is niet waar; men leeft niet in welvaart, men leeft in een 
Bioh uitbreidende industriële maatsohappij, die voor alles wat zij sohijnbaar geeft 
aan produkten en mogelijkheden, gelijktijdig enorm veel wegneemt «oalsi bewegings-
vrijheid, denkvrijheid, verbruiksvrijheid, milieuvrijheid. Denk maar een aan de 
milieuverontreiniging bv. Wanneer wij dus proberen om de mensen te loren denken 
dan is het eerste dat wij doen hen duidelijk maken dat een groot gedeelte van wat 
rond hen is, niet helemaal is zoals het is. Er is begoocheling, er is Haja. Nu 
zegt de Witte Brodersohap: YJij kunnen daar eigenlijk niet genoeg mee bereiken; wij 
zijn niet in staat op korte termijn, wannoer er een probleem is, zoveel mensen 
nuchter en logisch te leren zien en denken, dat wij daarmee iets kunnen voorkomen. 
Maar wij lunnen mi:- sohien wel zorgen dat er, in dat gemoansohappelijk denken, een 
kleine afwijking ontstaat waardoor de resultaten, waar wij bang voor zijn, net 
voorbijgaan, tb. Wannoer u voor *t eerst in uw leven op een fiets zit dan ont-
dekt u missohien dat de dingen, waar je naar kijkt, de neiging hebben om je aan te 
trekken; het gevolg is: als er op oen plein één boom staat en je kijkt er naar, 
dat je er tegen aanrijdt. Wanneer je aandaoht voor een ogenblik wordt afgeleid, 
bv. doordat iemand je roept, heb je grote kans dat je er net langsheen gaat. Dat 
is nu eigenlijk wat de Broederschap van plan is te doen. Zij zijn van plan om 
een aantal problemen, net op het kritieke moment, even af te buigen, zodat de ge 
volgen, die andars groot zouden zijn, vermeden kunnen worden. Wij werken er, als 
Orde der Verdraagzamen, natuurlijk aan mee en ik denk ook wel dat uzelf geneigd 
zult zijn om mee te werken. Het moeilijke echter is dat u niet in staat bent ora 
zonder meer die juiste gedachten te vinden; want wanneer er nu eenmaal een illusie 
is, dan kunnen wij er eenikleine illusie bijvoegen en het resultaat wordt totaal 



, anders. Maar, punt Weet u w*t illusie i 8 ? Een punt 2- Welke toegevoegde il-
lusie belangrijk is om uit te stralen? Dat kunnen nu die grote Heren van de 
Witte Broederschap vel! 

De situatie wordt interessant in do komende tijd. Ik «wat niet of u zich 
bezig hebt gehouden met het verloop der dingen. Ik geef toe dat, een orisiever-
w&ohting die wij in de Orde dus al hadden,vcor do tijd in Februari, alleen in be-
ginsel aanwezig l s | de uitwerkingen laten nog op zich wachten en wij menen dat die 
«»wat ih MeWuni dan toeh wel kenbaar rallen worden overal» *at betekent een ver-
toïsging en gelijktijdig een aanpaeaingsmo^gelljkhoid. 

U leeft in een wereld waarin de denkwijzen met elkaar in botsing komen, waar 
*» mensen vaak bang zijn de waarheid te boeren. »k Geloof dat er niets zo erg is 
vee* Sommige mensen, als geconfronteerd te worden me* een feit. Heelveel mensen 
hebben "heilige hui»jee"» Sn om een vriend ven mij te cit*ren»"ïets w»t werkelijk 
heilig ie, ken niet beledigd worden * lete wat beledigd wordt, door «en uitsprei 
*tó anderen, bezit de heiligheid niet die het pretendeert te hebben"* Be «aas*, 
t&ttbaarheid Tan iete, Wordt door zijn kwaliteit btpaald; niet door de waardering 
die «en ander «afvoer heeft. »a*r ziet u dn» het probleem *è|senf er eijn «en 
hel* hsop illueiee, er zijn zekerheden die geen zekerheden Sh met sXt die 
4l«g«n meet t7 als men» leven, Ma»r iewfna die in ziobzelf zo een pseudo-zeker^ 

W*l**«pf*h<rawd, U niet van plm om die prijs té geVsn. Wanneer hij gelooft 
Sat dé maan v*a geiteka&s U gefn&skt, dan is hij druk bezig om een maatschappij 
tot exploitatie van de geitekaasmijnen op de maan mogelijk te maken en dan ver-
tik! hij het om te luieteren als tomend be-n zagtt Hcor eens daar is maar Basalt 
glas en wat poeder* Bat is begrijpelijk* ïtear arm de andere kante Wanneer alle 
mensen denken dat da kaas ven de maan gast komen, dan zullen zij geen kaas voort* 
brengen op aarde («n nu wil ik niet zeggen dat het een levensbehoefte is mieeohien) 
maat' zo valt er toeh iet» weg dat op aarde ook belangrijk zou kunnen zijn. En zo 
heb je dat met een hele hoop dingen in de toekomst. Bv. Er is op het ogenblik 
fefi godedienetstrijd as» de gang, Bawp merkt u niet veel van, de uitspraken zijn 
eerder» Wij willen samenwerken» Kaar in feite zijn de menson druk besife om een 
methode te vinden waarbij zij hun eigen schijnzekerheidje kunnen verdedigen tegen 
dé mogelijke aantasting door anderen. IBr is op het ogenblik ©en ©norroo concur-
réntie aan de gang tuseen verschillende geloven* In landen die (laat ons aesgsn): 
minder besohaafd zijn ontaardt dat. in strijd* Bie situatie «ou in sommige punt?» 
critiek kunnen worden, dat begrijpt a* 

Wanneer nij vanuit de ordeji dsaT wat aan willen do<tn, dan proberen irij de 
raènsen te laten zien» Wat gij denkt is niet zo waar els u denkt dat het is. Haar 
dennde andere kant kon je de mensen ook nier* al te sterk aanvallen, wamt je moet 
gehoor afdwingen en dat betekent altijd weer een dilumma, de vraagï In hoeverre 
kan ik deze mensen schokken in hun overtuiging, zonder dat zij dichtklappen^, dat 
&ij niet meer luisteren. 
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De Witte Broederschap mot haar "modulatie" als hot ware, van bestaande waan-
beelden, kan daarbij vaak veel betere resultaten bereiken. Wanneer je twee tegen-
standers die elkaar benijden, probeert te suggereren dat zij, door samen te werken, 
in feite hun meerwaardigheid over de ander kunnen bewijzen, die zullen vaak tot een 
heel heohte samenwerking overgaan, alleen maar omdat zij daardoor dit gevoel van 
meerwaardigheid hebben. Zo kun je dus van tegenstanders, nu niet direct vrienden, 
ai aar toch ae'1 rnedawerkenrs maJcen, In een chaos, zoals die op 't ogenblik dan ont-
ij's aan is liggen nog heel tv at .-neer problemen te trachten. Voor heel veel mensen komen 
air' finenclSle problemen en die mensen zitten vandaag of norgen wel in wanhoop. 
Maar kun je hen misschien duidelijk maken dat het niet zo belangrijk is wat iets no-
minaal waard is, dat het alleen Maar belangrijk is: wat je er werkelijk kunt mee 
fd'öen, wat jerer kunt mee kopen. Koopkracht is duw wel iets anders dan feitelijke 
vaarde saaie die wordt aattgegevun: do b ankwaar de. On deze manier moet je dus pro-
béren om die mensen, aan de ene kant, te behoeden voor grote stommiteiten en , aan 
dö'andere kant toch ook te zorgen dat de ontwikkeling niet wordt afgeremd. 

Dit. is werkelijk wel wat wij noemer», een eriR.i«»«ftar, Dat wi?. zeg-ron «?.a*> 
hele hoop tendensen bijzonder ftf billen on dr.t de rnaaticn van da nenaw 
daarop meestal ook nogal fel en ook som* ovonwivhtig -ui1 ar. zijr. Vn rsijn er -roei 
kleine oorzaken die, binnen enkele,maanden sel^e , anomo verander?,ngan tot stand 
kunnen brengen, ?Sn nu zegt. die Witte Brocdersrhapr daar moet er. wi.i wat aan doen! 
Maar zij'moet natuurlijk ook oen fvnotieverdeüngen bobben, dat begrijpt n wol-
Nu is hot typerende dat. zoals mennen "orrobi?.! en^ denker., ook geesten een verschil-
lende benadering kennen, Er zijn mennen die nUea willen oplossen met het geloof. 
Dat gaat natuurlijk niet, naar daar kun je +ooh 5ete rceo bereiken, ftnderen -eggen! 
Nee wij moetan dat economisch ota+istin^ bepalen 5 weer anderen i»*g«»t JTee wij 
moeten dus eenvoudig uitvingen doen waardoor wij tor.-en ontkomen de beperkingen 
die nu ontstaan- En zo zijn er. Mrm*n die MiMo Pr«edereobap, een aantal werk-
groepen., die elk op hun eigen m«r*«r actief *ijn. Sr i.e één g-oer die zioh bv, 
hoofdzakelijk heefcghoudt met bet stimuleren van de economie, op de jviat? mori^. 
Men noemt dat? bet vinden van oen evenwicb.ticomper.sp.tie vcor de maatsob.appeli jk 
verandering, Een andere -roep tandt zioh bezig mot vat geloof zoud.t roemer, w 

probeert enerzijds oen gel-of ereratr.rring te doerbrekon, msar aan de andere 
ervoor te morren dat dat ?*loof niet helemaal vordwifr.t, want de ner.-n heb-

ber b.«t nodig. Dan bob je nog eon aantal doprrtamanten die elk voor si oh soa b«t 
werk «iJn.Qa^p groeperingen krijg je dan te maken met kleinere groepen. Wan-
neer wij dus zeggen: het lidmaatschap van de order der Verdrar^amen zal, geest on 
stof bij elkaar geteld, zoiets zijn van een half & driekwart millioen miseohien, 
een kleine groep dun, terwijl het aantal leden van de Witte Broederschap (los ge-
sohat) een paar milliard bedraagt. 

• t? ' 
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dat alle dingen te zeggen en te denken zijn, begrijp dat er veel verschillende 
meningen kunnen zijn, zoek j e eigen mening! Andere groepen werken weer anders» 
Maar dan komt er een ogenblik dat die Uitte Brooderschap dus zegt» Nu moeten wij 
gaan Ingrijpen en dan komt het ogenblik voor "inspiratieve manipulatie" zoals dat 
heet. Doe in een aantal mensen denkbeelden ontstaan en zorg er voor dat die denk-
beelden op dat moment maatsohappeli jk belangrijk zijn. Dnn is het heel begrij-
pelijk dat die Witte Broedersohap zegtt Leen ons eens eventjes een paar honderd-
duizend goede mensen daarvoor. Het betekent wel dat de rest van ons eigen werk 
wat'stil komt te liggen, maar er staat dus tegenover dat wij, in een groter geheel, 
door samenwerking, tooh wel heel veel bereiken. 

Voor onszelf is dat niet altijd even prettig. Wij komen bv. ineens voor een 
sprekerstekort te staan, dat kunnen wij wel opvangen, maar wanneer je een expert 
nodig hebt en je moet volstaan met iemand die er met een speedbriefje maar net 
iets over kan zeggen, dan wordt het wel moeilijk netuurlijk. Wij proberen ons 
werk zoveel mogelijk voort te zetten, maar er zijn storende invloeden bij, dat 
geef ik graag toe en dan wordt het wel,eens moeilijk. Dat wij daarnaast zoveel 
tot stand kunnen brengen, is dus voor ons belangrijker. Het is vooral belangrij-
ker om een paar honderdduizend mensen, of een paar millioen misschien, te helpen 
een gevaar te vermijden, dan om voor een vijftigtal mensen de juiste lezing vbdr 
te goochelen, dat begrijpt u wel, Hu is onze samenwerking met de Witte Broeder-
schap de laatste tijd weer heel intens geworden en er zit voor ons wel wat moei-
lijkheden aan vast. Wij hadden gehoopt, in deze periode, weer te kunnen werken 
met de leringen van de wereldleraar. Die leringen zijn inderdaad besohikbaar, 
maar, zo zegt men nu, die zijn nog te theoretisch; zij staan te ver af van de wer-
kelijkheid. Wij moeten eerBt zorgen dat de werkelijkheid door de mens anders be-
leefd wordt, dan pas kunnen wij daaraan beginnen. Dan zeggen wij goed, hoe moet 
dat dan? Bi dan krijgen wij te maken met heel hoge entiteiten vaak, en elk van 
hen zegt ons dan» Doe nu dit, doe nu dat. En wij proberen die opdrachten te ver-
delen. De groete moeilijkheid van die Broederschap, als ik het goed doorheb, is 
wel dat zij missohien over twintigduizend volledig bewuste contactpersonen op aar-
de besohikken en dan missohien nog oenB honderdduizend halfbewust of bijna onbe-
wuste contactpersonen. Dat zijn hun direote contacten daar kunnen zij reohtstreeks 
mee werken. Maar nu hebben zij tekort en hebben zij gezegd tegen ons» Hebben jul-
lie kerngroepjes hier of daar waar je wat mee kunt doen? Ja die hebben wij inder-
daad en daar zullen wij ook wel wat mee doen. Daar werken wij mee en die sohake-
len wij gewoon in. Dan zeggen zijl Maar dat is nog niet genoeg. Kun je de mensen 
missohien overtuigen. Dan zeg jes Dat kan ik niet. Ik kan niet helemaal duide-
lijk maken wat die Witte Broedersohap wil en waarom, ik zou het verkeerd kunnen 
zeggen dust Stuur zelf iemand. Het resultaat is geweest dat wij, in de laatste 
tijd, als ik het over de hele wereld reken, op het ogenblik zo een honderdveertig 
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Boances hebben gehad, waarin dergelijke gastsprekers op de voorgrond zijn getreden. 
Bat is voor het geheel natuurlijk niet veel. Maar Je soudt misBohien weer mensen 
kunnen treffen die sioh daardoor bewust worden van hun wereld, van het mogelijkhe-
den, vatbaar worden> en die door die vatbaarheid dus hun medemensen tot een ander 
denken kunnen brengen. Hat is aardig om te zeggen» Mensen, blijf nu maar lekker 
door lachan en maak er een vrolijke pot van, want alleb x,at er gezegd wordt over 
gevaren is niet aanwezig. Be meeste meneen horen zoiets graag; het zou gemakke-
lijk sijn. Maai die gevaren zijn concreet aanwezig en wanneer de mensen daarop 
niet reageren, dan worden zij zo groot dat niemand ze meer weren kan. Dus wat moe-
ten wij doen? Wij moeten proberen enerzijds een zekere optimistieohe beleving van 
het bestaan mogelijk te maken en aan de andere kant toch een denkbeeld soheppeni 
Hé er zijn gevaren. Er wordt gehoopt dat wij, met vele verschillende groep eö', in 
staat zullen sijn op korte termijn neg eens een klein millioen mensen op te leveren 
die dus als volledig onbewust, harmonisch punt, kunnen dienen waaruit die suggestie 
die verandering in het bcvenbewuetsij„ van de mensen bereikbaar wordt» Ik vind dat 
zelf een z«Sér hoog gesteld doel, maar aan de andere kant» Er zijn al aardig wat 
resultaten beheeld en missohien behalen wij er nog wel moer. • 

Ik aal u nog een paa? punten proberen duidelijk te makeni Er is een werke-
lijkheid. Boze werkelijkheid wordt door de mens geïnterpreteerd. Be interpreta-
tie maakt heia, voor oen deal van de werkelijkheid blind en doet hem een deel,van 
da betekenis van het waargenome werkelijke, overschatten. Het resuliaat is dat 
da mans niet leeft in een reSle wereld, maar in een zeor eubjeotieve vermenselijkte 
en vanuit het menselijke geprojecteerde wereld. Hij ziet allerlei samenhangen niet 
meer juist, hij komt tot emoties die onjuist zijn, zijn reacties zijn onredelijk, 
gezien de werkelijkheid. Bit denkan van de mens is inhaerent aan zijn streven 
naar bewustwording. Zekere vervreemding van de feiten ie noodzakelijk opdat men 
in ataaè is ao geconcentreerd ta raken dat men de feiten ziet. Je kunt dus dit 
r 
proces ook niet eenvoudig bestrijden, wani; dan zouden wij terugkeren tot een aan-
tal wilden, die alleen nog aaar materiüle belangstelling hebben en voor wie de per-
soöiüijke ontwikkeling alleen maai' een kwestie is van vochten toot de wereld, eii 
nieri raeor oen kwestie van ook vechten met jezelf. 

tfij prebaren daarom om dêse mensen gedachten ie geven, hun oriëntatie te ver-
aiidörón. i3n dan stuit je weer op een moeilijkheid. SJr zijn een hoop mensen die 
graag Killen meewerken, dio zeggen; Vrienden in de geest, wij zullen natuurlijk 
achter u staan, maar wilt u er dan wel voor zorgen dat mijn zaak goed blijft lopen. 
J&, daar kun je niet arm beginnen h<5? Ban sou je ook allerholid onreoht scheppen en 
onevenredigheid. Dus je moet het proberen zo to doen, dat je alleen vrijwillige 
medewerkers hebt» Be&e vrijwillige medewerkers hebben allemaal illusies; zij heb-
ben dus allemaal denkbeelden die niet met do werkelijkheid stroken. Maar wanneer 
die afwijking, die in hun subjectief beeld dus groot genoeg wordt, aan zullen zij 
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anders gaan reageren als de meeste mensen, want een groot gedeelte van de illusies 
hebten de mensen gemeenschappelijk. Deze verandering stoort de inwerking die deze 
illusie als geheel kan hebben en op dat ogenblik kan die Witte Broederschap enorm 
veel doen; 

Wanneer u zo dadelijk naar onze gastspreker luistert, vergeet u één ding nletl 
Gastsprekers hebben het vaak moeilijk, zij staaft verder van de materie dsn wij dat 
plegen te doen, daardoor is de sfeer die éij meebrengen,voor het begrijpen van hun 
woorden, heel erg belangrijk. Probeert u die sfeer te ondergaan, dan zult u mis-
sohien daaruit ieta proeven van een hogere werkelijkheid en misschien ook deztfïto-
gere werkelijkheid in uzelf kunnen herbeleven later. 

Éi' * 'é ' V Hiet woord is nu aan de gastspreker» 
floede avond, vrienden* Ik ben dankbaar dat u iets van uw kostbare tijd wji 

afstaan aan mij, als vertegenwoordiger van de Witte Broederschap. 
Wij streven naar dê bewustwording, naar de rijping van de mensheid als geheel, 

(tas streven la niet zalfsuohtig. Wij strijden niet voor betere mogelijkheden Ü'n de ' 's •••'" •' , 
geeat alleen, maar voor een alomvattende bewustwording voor allen. Er aijn «eer 
vele perioden geweest in het menselijk bestaan, dat wij moesten ingrijpen en d Ü 
ook gedaan hebben. Zelfs in de laatste tijd weren wij verplioht ora enkele mensen -
nit het stoffelijk leven weg te nemen, om te voorkomen dat zij onheil aan anderen ' 'vV ."•.'•••' # zouden brengen. Wij 

nemen aan dat dit ook nog meerdere malen noodzakelijk zal zijn 
in da nabije toekomst. Haar deze dingen gaan u sleohts indireot aan. Fiets kan 
belangrijker sijn op dit ogenblik dan het wegvallen van grenzen tussen mensen. De 
mensen zien elkaar niet voor wat zij zijn» medemensent De mensheid is verdeeld in 
belangengroepen en er zijn groepen van dwazen die zelfs, in feite onbelangrijke 
stoffelijke dingen boven het heil van hun medemensen hebben gesteld. Wij hebben 
tot 

nu toe ingegrepen vanuit ons eigen kunnen. Maar nu komt er een ogenblik dat in 
die wereld de mogelijkheden tot onheil aanmerkelijk groeien. Er komt een ogenblik 
waarin het belangrijk is, dat de mensheid terugschrikt voor haar eigen gedaohten, dat men voor één ogenblik, andere wegen als de meest logisohe besohouwt. Er is • iF* . • ' 

op dit moment een betrekkelijk groot gevaar voor direct ingrijpen en oorlogshandel-
ingen vanuit ohina, ten aanzien van, indlreot, de Verenigde Staten, terwijl gelijk-
tijdig een soortgelijk gevaar bestaat tussen Rusland en China en door ingrijpen 
van militairen, die aan de macht zijn gekomen, tussen Rusland en de Verenigde Stater 
Dit gevaar is potentieel} het is aanwezig, het is nog niet oonoreet geworden. Kn 
de volkeren zelf kunnen, wanneer zij hun gedachten een ogenblik anders richten, 
zéér veel doen ora een grote destructieve strijd, beperkt of missohien wel onbe-
perkt , te voorkomen. U zult begrijpen dat wij niet alle Btrijd kunnen of wille» 
voorkomen. Maar op dit moment is het nodig dat de mens even nadenkt, even re-
delijk gaat denken. Het is bv. noodzakelijk dat de mensen in IsraBl gaan begrij-
p e n dat zij niet het uitverkoren volk zijn dat recht heeft} en ieder ander «ijn 



rechten te ontzeggen, Zoals anderen moeten begrijpon dat Jo&on nonsen zijn, van 
gelijke kwaliteit als zi|zelve. Deso dingen kim jo niet alleen van bovenaf berei-
ken. In de mens zelf moet de wil tot hot goede aanwezig zijn, naar daarnaast moet 
zijn denken, in de riohting van hot goedo, sterk zijn. En hoeveel wij ook kunnen 
doen, vanuit de krachten van onze Hitte Broederschap, er komen ogenblikken dat wij 
iemand nodig hebben op aarde, die met ons harmonisch is. Do liefde, zelfs een God-
delijke Liefde, kun je alleen op aarde kenbaar maken, wanneer er in een mens een 
harmonie leeft, waardoor hij, vanuit zich, ditzelfde kan ontvangen, ditzelfde van 
zich uit kan stralen. Niet met woord en gebaar, maar door het totaal van zijn le-
ven en zijn. Hij kunnen de juiste gedaohlen geven, maar gedachten geven aan mensen 
veronderstelt harmonie, veronderstelt een Hekore ontspnnnenheid, veronderstelt ook 
dat men bereid is positief te denken en te reageren. dit is de reden van het 
beroep dat wij, in vele vormen, op de mensheid doen on dit ogenblik. Wat wij van 
u vragen is niets groots, geen wonderlijke openbaring, naar een eenvoudige veran-
dering van uw eigen instelling. Dat daarvoor redenen zijn, hoop ik u, in de mij 
korte toegestane tijd, te kunnen aantonen. 

In de eerste plaats dans Het kan u wel anders gaan, maar niet werkelijk sleoh-
ter. Wanneer het u slecht gaat, veroorzaakt u dit ook zelf. Leef met de omstandig-
heden van vandaag, beroep u niet op gisteren, reken niet te veel op morgen. Traoht 
elke dag weer voor uzelf ontspannen, gelukkig, optimistisch te zijn. Als u kijkt 
naar de vele goede dingen dio er zijn in bet leven, zal u dit zo zwaar niet vallen. 

In d® tweede plaats: Zoek in uzelf een zekere geestelijke rust te vinden. Ik 
z»g u niet: maak uzelf ledig van gedachten, want dit ia voor oen mens bijna onmo-
gelijk, maar denk aan de lieflijke dingen, denk aan de lente die komt, denk mis-
schien aan een aangenaam oontaot mot oen modemens, donk aan de zalton die good golo-
oen hebben, denk aan de dingen dio u prettig on tovrodon ctcmnon en laat al do zor-
gen voor een ogenblik tor zijde. Doe dit zoveel mogelijk. Door u zo positief te 
richten op uw eigen beleven en mogelijkheden, wordt u sterker harmonisch voor dat-
gene dat onze Broederschap in zijn geheel tot uiting wil brongen. 

In de derde plaats* Wees geestelijk contruri; on wees daarmoo tavredon. De 
enige tekenen die uzelf daarvan ervaart, is een kleine, maar vaak botekonisvolle 
verandering in uw gedachten, soms gepaard gaande met kleine veranderingen ook in 
uw lichamelijk welzijn, maar dan altijd ten goede. Wees een geestelijk centrum 
doordat u de goede wil, de tevredenheid die .u kent, voortdurend uitdraagt, niet met 
woorden, naar door uw bestann zelf. Indien u mot ons samenwerkt, kunnen wij u daar-
voor niet direct belonen. Wij kunnen u slechts de zekerheid geven dat alle krach-
ten uit onze groep, die u opnoemt, in uzelf ovonoens kracht gaan betekonen en niet 
alleen maar uitstraling gaan betekenen. Wij vragen u om de mensen te bezien met 
begrip, met liefde. Heb uw naasten lief, betekent niet dat u dio ander moet be-
heersen; het betekent wel dat u, al wat dio ander doet, mat een zekere welwillend-
heid dient te beschouwen, zover u dat mogelijk is. Schop geen verschillen maar 
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overeenkomsten. U bent hier In een Hein arutal, maar wanneer enkelen vanu l n staat 
20uden zijn «... harmonie te vinden, d ™ zou hierdoor „e, degeli.ik zeer „„te 
inwexMng. die vele ..neen omvat, bereikbaar worden. „ „at van buitenaf vele denk-
beelden die onruet baren, ot die u stinzüeren in de riohting van oen oonfliot, ont-
vangen. Be,, berichten zijn voor 999 op Icoo onjuist. Realiseer u dat u eanziidig 
"ordt voorgelioht, eenzijdig word» benadard. Dat al die oonflioten, die stentn^ 
namert, die u voortdurend „orden voorgehouden, niet gebaseerd zijn op d, feiten 
maar sleohts op eon benadering, edn bedoeling van sommige groepen, ten aanzien'van 
de fsitsn. Laat u niet misleiden, laat u niet opzwepen. Op deze wijze behoudt u 
eveneens rust. 

En dan ten laatste, Wees niet bang. Voor velen van u sullen er. in de korrende 
tijd, noem deze missohien in uw maanden gerekend, acht & negen maanden, situaties 
sijn waarin u bevreesd bent. Tracht niet bevreesd te zijn, niets kan zo erg worden 
als u het denkt. En veel van wat u meent dat zal gebeuren wordt niet waar. Wees 
entspannen, ook wanneer mensen u schijnen te bedreigen. Reageer snel, maar zonder 
angst. Wanneer u geconfronteerd wordt met zakelijke of materiSle moeilijkheden» 
wees niet bang. Als u geen angst hebt zult u niet alleen een juistere uitweg vinden, 
maar u zult daarnaast iets van us rust, uw vertrouwen overdragen aan anderen, want 
waar angst bestaat ligt deze, injwezen, meestal aan twee zijden en angst is een van de 
gevaarlijkste dingen die op de wereld kunnen bestaan op dit ogenblik. Wees niet 
bang, laat u niet beïnvloeden. Het lijkt misschien weinig o,r te vragen, maar ik 
verzeker u dat dit werkelijk te leven, een grote eis is. Wij zijn ons daarvan bewust 
maar wij nemen aan dat vele mensen met ons. niet alleen willen zoeker naar een per-
soonlijke bereiking, maar naar een werkelijke groei voor de mensheid. 

De veranderingen die gaan komen zijn op dit moment reeds, voor een deel. in 
beginselaaanwezig. Het is niet belangrijk dat u uw normen opgeeft. Wel is het be-
langrijk dat u ook leert om dat nieuwe te aanvaarden. Vele mensen zijn bang voor 
verandering omdat zij een nieuwe conflictsituatie vrezen, omdat zij het gevoel heb-
ben dat zij er op achteruitgaan. Vrienden deze gevoolens zijn mede aanleiding tot 
de problemen, die op dit moment uw wereld overspoelen. Als deze wegvallen dan is 
het mogelijk dat mensen met mensen samenleven in vrede. Dan is het mogelijk dat de 
velen, die op dit moment niet bewust zijn van hun werkelijke mogelijkheden in de 
geest, hun werkelijke noodzaak en behoefte in de stof, gaan beseffen waar voor hen 
de weg ligt. Wij van de Witte Broedersohap houden er rekening mee dat een deel van 
onze voornemens, pas bepeeld zal worden door de resultaten van de komende Wessao-
bijeenkomst. Maar de problemen die wij thans zien gedogen geen uitstel, zelfs niet 
voor een korte tijd van een maand, of vijf & zes weken. Wij moeten nu reageren en 
daarom doen wij reeds nu een beroep op u. Wanneer wij ontdekken dat wij een rede 
lijke medewerking krijgen, zo zullen wij, ook in openbare bijeenkomst, zover nood-
zakelijk, U na deze bijeenkomst duidelijk maken wat wij feitelijk tot stand gaan 
brengen en dan zullen wij u ook proberen de tijden juister te noemen. Er zijn veel 



dingen in dê wereld die veranderen» Wanneer wij u deze veranderingen letterlijk 
noemen, so voorziet u enorme gebeurtenissen, in feite is die verandering een ge-
leidelijk en langzaam proces. Een groot deel van ons streven is er zelfs op ge-
richt deze geleidelijkheid van ontwikkeling en verandering te vergroten. De menB 
~moet tijd hebben om zioh aan te passen, hij moet zioh gewennen aan nieuwe dénk-
heelden* Hi^ neet langsaam maar zeker, de ou.de gewoonten desnoods voor nieuwe 
kunnen ruilen* Het is een worsteling om tijd, die voor ons begonnen is» Tatop 
, ' t J» • i : k. . 

heden sijn wij erin geslaagd veel terug te houden, wr.t onvermijdelijk leek. Maar 
dit ia niet voldoende. 'Indien wij instaat zijn de verschillende crimes, die zioh 
op dit moment ontwikkelon, of reeds ontwikkeld hebben, verder te vertragen in hun 
ontwikkeling en uiting, tot na september, dan in hix-rme», *n niet alleen voor dit 
jaai*, naar waarsohijnlljk voor meerdere jaren t geleidelijke vernieuwing «iege-
lijk geworden. Vn dat is fce'jgsen waar wij naar streven. 
.4". 

;'y.y Jk Wil, Toor ik afsöhsid van u neem, trachten u iets te doen ge-voelen en 
Ons leven en onze verfceli jkheid» Rr is een cosmische kraoht. Deze 

fcMtffct lefft voet ons als een tintelend lioht, soms geconcentreerd en gebundeld, 
tot.uitlog komende in bijzonder* bijeenkomsten, of als een wonderlijk cpel tussen 
hoge entiteiten, voor een ogenblik «te set vorraende van licht, waarin wij menen 
waarheid te kunnen lesen. Wij weten dat ons krachten doortrillen* maar er zijn • 
ogenblikken dat wij deee krecht so sterk kunnen veel en vibreren,, dat je as, als 
een tondel raa jeself, kunt uitzenden en dat je met deze bundel door kunt dringen 
4» vele werelden en sferen. Werelden en sferen zijn niet iso gemakkelijk te over-
bruggen, want elke sfeer, d!.ie niet mee harmonisch vibreert, is sar. weerstand, een 
wegvallen Van kracht. Set is onze taak 0» alle verschillende sferen, zeker die 
wfcarln mensen geestelijke voertuigen hebben, sames te smeden tot éen geheel* Het 
is onze taak hierdoor elke aféetf mede aotlef te maker» en wi j voelen daze werkelijk-
heid, voor ons*elf* op,dit moment reeds aan. Wam)*«r sfeer na sfeer zijn eigen 
kracht toevoegt bij datgene wat in ons leeft a.ls een. goddelijke vibratie, dan ïtomt 
Üi'r een kraöht »ó groot dat de mensheid zich daaraan niet zal kunnen onttrekken, 
dat h»t licht, de vreugde, het gevoel van vrijheid en bevrijdzijn, dat zoveel van 
onze sferen in het bijzonder kenmerkt, voor de mens vaar voelbaar wordt. Niet 
gsirevea door een moeten of een norm, maar gedreven door een intens* vreugde *«ar-
desr je, «oals wij dit kennen, je 54n voelt met medeschepselen, dit begrip ven 
isnheid dan ook tot uiting brengt ln de schoonheid die je ge zamel ijk schept* 

Br is lioht en er is kraoht. Beet lichtende kracht, dit sterke Uoht, wannen 
Wij niet voor onszelf te behouden maar naar uw wereld te brengen, want overal 
vaal- schaduw een ogenblik wegvlledt, waar een ogenblik betraateljn onR tegenstr&alt, 
waar geest met geest verknoopt, denkbeelden ken delen, ds gevoelens van een wer-
kelijk op kan bouwen, daar vrienden, daar leven wij pas werkeli jk on daar wordt 
voor cos, uit het geheel, duidelijker don tevoren, d* Goddelijke kraoht en «atke-
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lijkheid uitgedrukt. Daar spiegelt zich voor ons een ogenblik een deel van de 
eeuwig en onveranderlijke Godheid, in de vergankelijke wisselingen van 8ijn 
schepping. Ons leven ia hard, omdat wij-voortdurend actief zijn. Ons werk is 
«waar, omdat wij zo vaak te maken hebben met werelden, waarvan wij ons de maat-
staven ter nauwemood kunnen herinneren. Ons leven is een voortdurende vreugde, 
omdat dit voortdurend zwoegen, gelijktijdig is, een steeds intenser verbonden zijn 
«et een totaliteit» Hij voelen ons één, met al wat eens mens was, mens ie, of 
mena zal zijn. Wij weten dat deze eenheid, het voor ons bereikbare beeld Gods 
omvat én dat deze'Godheid volledig geopenbaard zal zijn, weerspiegeld in Zijn 
««hepping op het ogenblik dat al deze schepselen met elkaar verbonden zijn, door 
begrip, door da vredige harmonie, waarin het licht zich ten volle openbaart. 

Dit is wat ons drijft tot ons werk. Dit is wat ons sterk maakt, ook ten aan-
zien van werelden, waarin wij missohien niet alles meor volledig overzien. Dit is 
het wat ons ertoe brengt af te dalen tot in de diepste sferen,-zo nodig, opdat 
zélfs, vanuit het diepste duister, het licht vervoegd kan worden in de totaliteit 
die "mensheid" heet. Wij werken voor onszelf en voor ü gelijkelijk. Ons bestaan* 
is niet beperkt door een sfeer, ook al is die tijdelijk onze wereld. Het heelal 
is ons bestaan, maar in dit heelal is voor ons de faotor "mensheid" de uitdrukking 
van het kenbare. Ba daardoor da werkelijke benadering tot onze GQéd Ons sohep-
pan van invloeden op uwe wereld heeft sleohts ten doel haar totaliteit en haar 
erkenningsmogelijkheid te vergroten. 

Ik kan niet zeggen inmenselijke termen, "Wij hebben u lief", dat is méér. 
Wij zijn deel van hetzelfde lichaam met u, één groot lichaara, dat de werkelijke 
mensheid vormt. Wij kunnen u niet verlaten, zonder zelf ten gronde te gaan. Gij 
kunt niet ziek zijn, zonder dat uw ziekte ons treft, maar winneer wij u genezen, 
genezen wij ook onszelve. Zo denken wij, zo leven wij. Dit is het, missohien 
voor u wat «ystieke beginsel, van waaruit de Witte Broedersohap werkzaam is. En 
het ia die eenheid, die wij gevoelen, die ons de moed geeft een beroep te doen 
op u. ü te vragen om, ondanks alles, optimist te zijn, om realist te blijven, on-
danis alle beïnvloeding, om vrede in uzelf te zoeken en te hervinden voortdurend, 
ineen wereld die die vredezou willen op de vlucht drijven. Het is daarom dat wij 
het gevoel hebben dat dit beroep gedaan mag, kan, ja moet worden. Het is daaruit 
ook dat ik de moed geput heb een deel van uw bijeenkomst, die u misBohien voor 
andere doeleinden had bestemd, in beslag te nemen. 

Ik ban dankbaar dat u hebt toegehoord, ik ben dankbaar voor de vele gevoelens 
die mij zijn toegestroomd tijdens dit betoog. Ik hoop echter dat ons harmonisoh 
contaot gebaseerd zal worden op uw nieuwe benadering van het leven, uw innerlijke 
vrede, opdat wij een ononderbroken samenwerken kunnen bereiken, opdat deze wereld 
haar werkelijke menselijke waarde en waardigheid wint, dat zij haar verdeeldheid 
vergeet en de bestaande, maar voor haar tot nog toe, ondenkbare oplossingsn aan-
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vaardt, voor het geheel van de menselijke problematiek. 
Ik danlc u voor uw aandacht. 

Vrienden, na deze gastspreker kom ik nog even terug om, aan wat voorafging, 
een klein commentaar te verbinden» 

Oervoor plaataaiakaa auit u begapen hebben nu. üat «ij dit baiang-
HJk aöhfcan en stellen bo/sui vüa andere activiteiten, die bij oaa* algen orde be~ 
bovau, da* «al u ook wal ouidaUjk ai ja «worden, *Jag ik er bijvoeg**, en da* ia 
*** m l h e d l "Zangrijk, dat du slagain van de tijd is* «at aal wel 
aivk wt-a**» iaa*r laai ik sor^m dat ikae'if goed genoeg ban. tk geloof dat ja 
Aaitó'me® «on Leol «ini kozat, Ramoer u iets gaproafd habt van de sfaa*, v a n de 
spanning, die onze gaatsprak mat üioh haait gebracht, dan sult u waaraahljn- ' 
ii^k ook ttsl gevoeld hcbbea hae infcans goed dit gehand wordt. Eu dit ^s niet van 
véa pwacvit uit, hst ia werkelijk vanuit al die hoge entiteit die gemelijk 
leiding gavan aan de Wxtta hoeder schap. 'üu raaotiaa daarop zullen wij afwaahten. 

Maar ik maae dai, iamaad. die luietart naa* da Orde das- ?e*draagsaaen, mius-
v**d*«atfaw!m i'eaoeg taoat ai ja on de mogelijkheid dat dit wesïet, aan to nemen. 

Ksoi? heeft Si ai at tc doen, asem aan dat het mogilijk kan werkaa en probeer het! 
Probear aaaa aan aeaüje harmonie te vladen, het kan u nooit aühaden waet u, 

aa kan ac nuttig üijn. 

Tot ziens en goede avond. 
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•aardt, voor het geheel van de menselijke problematiek. 

Ik dank u voor uw aandaoht. 

Vrienden, na desa gastspreker kom ik nog even terug om, aan wat voorafging, 
éan klein •ommentaai» te verbinden> 

lat «ij hiervoor plaatsmaken mlt u begrepen hebben nu. Dat «ij dit belangd 
*tjk aohtan en rtailta boroa vele andere activiteiten, die hij onse eigen orde be-
havéa, dat M l n ack wel duidelijk sijn géworden, üag ik er bijvoegen, ta Ö&ü ia 
iMè'Wtl heel arg belangrijk, dut da slogain Tan de tijd int Mat aal i b ^ g wel 
niat worden, maar laat ik sorg*n dat ikself goed genoeg ben. Ik geloof dat je 
Aaswaoa M n haal eind kettt, Wanneer a Iets goproofd hebt van de sfeer, van de 
spanning, dit onse gastspreker «at sioh hoeft gebraoht, dan «uit u waaraohijn-
XiSk aak «al fataal* hebben hos Intens gooi dit gemeend wordt. Efc dit is niet van 
U n papsaa* uit, kat ta «srkeMljk Vanuit «1 dia hoge éntitéiitn die ugeiaaelljk 
leiding geven t m de Witte Broederschap. Ww reacties daarep sullen wij afwachten. 

«ta» ik nam Aal, iémand die luiéteit naar de orde der Terdraagzaisen, mins- * 
*éni verdr«B4jBfti»m genoeg «eet eijn tm de mogelijkheid dat dit vrerfct, tan te nemen, 
laar hoeft « niet ta dam, naaa aan dat het mogelijk kan werken en probeer hétj 

Wobéé» aens aan béétje harmonie té vinden, het kan u nóóit «öhaden w*<rt u, 
éa H kan «o nuttig aiJn* < v 

Tot ziens en goede avond. 


