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Vraagt Taken kan men delegeren, verantwoordelijkheden niet. Kunt u dat nader 
uitleggen en de verantwoordelijkheid in onze tijd toelichten? 
Antw.I Ja, misschien kan ik dat doen met een voorbeeldt 

De ouders zeggen tegen gun kinds Kr is hulp nodig bij de buren, ga jij 
even helpen. Het kind veroorzaakt een ongeval. De taak is gedelegeerd aan het 
kind} de verantwoordelijkheid blijft liggen bij de ouders. Dit vb. maakt misschien 
al heel veel duidelijk. U kunt zeggens Wij tesamen kunnen een land niet besturen, 
wij kiezen een regering. U hebt dut de taak van het bestuur gedelegeerd, maar de 
verantwoordelijkheid voor hetgeen er geschiedt door degeen die u hebt aangeduid 
blijft bij u berusten. Dat is een deel van uw taak, uw wezen, van uw leven. 

Geestelijk is dat preoies hetzelfde. Je kunt missohien een geest oproepen 
om een bepaalde taak voor je te vervullen, als je bekwaam bent in de magie. Maar 
niet degeeBt, maar uzelf, bent aansprakelijk voor de gevolgen die zo antstaan; 
het kind, de geest etc»» kan missohien aansprakelijk worden geaoht voor de aan-
vaarding van de taak. Maar die taak is aanvaard in de veronderstelling dat de 
taak goed vblbraoht zou kunnen worden» De anderen die dit missohien ook hebben 
verondersteld en daardoor hun eigen pogen of hun eigen noodzaak tot ageren ter 
zijde hebben gesteld, zijn eohter voor het tekortkomen van de anderen aansprakelijk 
Dat is ietB wat de meeste mensen niet beseffen. Je bent niet alleen aansprakelijk 
voor hetgeen Je doet, maar ook voor hetgeen je niet doet. Je bent zelfs aanspra-
kelijk voor datgene wat je anderen laat doen. Je kunt je verantwoordelijkheid 
niet ontlopen. 
Vb.» Stel dat er een harmonische groep is; de harmonie van die groep vormt een 
kracht, deze kracht beïnvloedt de leden. Eén van de personen besluit die harmo-
niet te verbreken. Blijft de rest harmonisch, dan is zijn verantwoordelijkheid 
daarvoor niet zo groot; hij aal zelf ongetwijfeld de resultaten van zijn dishar-
monie moeten verwerken, maar stel dat die persoon een splitsing in de groep tot 
stand zou brengen, dan sohept hij twee strijdige krachten en waar harmonie was, 
ontstaat een ontzettende disharmonie die allen kan beïnvloeden. En wanneer deze 
beïnvloeding optreèdt, dan is degeen die dit dus tot stand heeft gebraoht aan-
sprakelijk; de anderen zijn beperkt aansprakelijk. Volledig aansprakelijk is 
degeen die het tot stand brengt. Geestelijk is dit volkomen waar omdat alles 
wat je zelf veroorzaakt, ongeacht de middelen of wijze waarop, is iets dat je in 
je eigen beBtel, in je eigen leven moet uitwerken; waarmee je dus moet leven in 
de geest en waarbij menigeen niet in staat is om te aanvaarden dat zijn gevoel 
van eigenwaarde zo overdreven was, omdat hij zich voortdurend als waardevol en 



belangrijk heeft voorgesteld, niet beseffende dat dit alleen kon door het geven 
van het onaangename, oen onaangename tack a.h.w. , aan onderen., hot delegeren van 
verantwoordenjkheden, van krachton van mogelijkheden. Nu echter in de geest 
zal hij erkennen: ik ben daarvror aencprakolijk- In 20verre als ik dit had kun-
nen voorzien, hegrijpen, zal ik dit zelf moeten uitboeten; ik loop er a.h.r. 
mee rond als met een verklaring» dese mens ia aansprakelijk voor ....... 
ftisisohien is uw vraag hiermede beantwoord of' wenst u een aanvulling? 
- Ja graag» Vraag» Als men een öorzaak schept en men beseft niet volledig wat 
d© gevolgen daarvan kunnen aijtt, wordt uw verantwoordelijkheid dan volledig ge-
ftield of kan die beperkt worden'? 
Antw.» Vv verantwoordelijkheid wordt- volledig gesteld, uw schuld echter is 

klcinerf de verantwoordelijkheid blijft bestaan. 
Vraag» &ijn die twee begrippen dan niet hetzelfde? 
An;;w.» Neen* Schuld is datgéne wat ds ontkenning van eigen juistheid Inhoudt. 
Eet is net als het begrip zonde: ïeto da4o betrekking heeft op je besef, ten aan-
zien van jezelve. Laat one het eenvoudig stallen; annoei u zegt: Mijn verant-
woordelijkheid is een moor aandraaien. Kob ik dat niet gedaan dan.is die verant-
woordelijkheid klein. Maar als die nu toevallig in een auto ai» en daardoor ver-
oorzaakt die auto een ongeval met 2e» of zeven deden, dan kunt u zeggen» Ja maar 
dat kon ik niet voordien dat heb ik niet gewild. Kaar u bent er aansprakenjk voov 
u bent de oorzaak. Dw schuld is a&nmerkelijk kleiner omdat u het niet gewild 
fcebv. Dus uw eigen besef zegt» een volgende keer aal ik dat anders moeten doen, 
wanï: dit is verschrikkelijk dit kan ik eigenlijk haast niet aanvaarden. En daar-
mee kun je dus zoggen» Kijk ik heb het wel gedaan t maar mijn intentie was anders. 
En uaardoor kun je dan geestelijk in het licht bestaan, waar iemaïid, die dat vol-
ledig bewust had gedaan, misschien in het duister had moeten leven. Haar de 
aansprakelijkhold voor de''oorzaak en gevolgketen" blijft bestaan, die kun je niet 
uitwissen. 
Vraag» Hoe werkt zich dat dan verder af, is dat dan de oorzaak en gevolgwerking 
in uw verder lever.? 
Air.ïw»! Bit kan uitwerken op uw onmiddellijke leven en duet dat ook meestal omdat 
hei. besef van de verantwoordelijkheid, ook wanneer het bewast verworpen is, toch 
ergens in u bestaat en dus uw verdere beslissingen en uw houding tegenover de we-
reld beïnvloedt. Het is echter zeker dat het uw geestelijk bestaan, omdat hier 
dö Eoholding tussen bewust en onderbewust wegvalt, dus in veel grotere mate en 
veel groter kenbaar aal beïnvloeden. Je kunt op aarde jezelf voortdurend voor-
houden dat je toch een goed mens bent, al,weet je dat je verkeerde dingen hebt 
gedaan, je kunt zeggen» dat verleerde hob ik zo niet bedoeld het was zo erg niet. 
Toch blijft uw innerlijk u wel degelijk bewust van wat u tot stand hebt gebracht 
daarmee en u zult, even onbewvji vaak, proberen uzelf daarvoor te bestraffen u 



zult, oven onbewust, geremd uordsn w^noe, u in soortgelijk* omstandigheden komt. 
Dat beïnvloedt wei degelijk uw maar daar kunt u aio illusie hooghouden; 
op het ogenblik dat jo in de geest komt valt de mogelijkheid, je met die illu-
sie te verdedigen, weg zolang je wilt loven in het licht. Wil je dit niet, dan 
kom jo in het duister terecht wa^r alleen de illusie overblijft en verder niets. 
En ook dat is «en zéér onbevredigend bestaan. 

Wanneer hieromtrent geen vragen meer zijn, den zal ikzelf het woord nemen. 
Als u hier bent, dan neem ik aan dat u zoekt naar een verandering in uzelf. 

Niemand kan u veranderen, dat kunt u alleen zelf doen. Niemand kan u bevolen ge-
ven' die u zouden veranderen, dat kunt u alleen zelf doen. Wanneer u hier komt 
dan is het niet zo belangrijk dat u speciaal hier komt, dus bij ons.t er zijn ve-
le ̂ ëgen en mogelijkheden. Maar één ding is wel zeker. Je kunt alleen een weg 
gaan, wanneer je die weg aanvaardt. Het aanvaarden van elke weg brengt bepaalde 
verantwoordelijkheden met zich. Wanneer u bv. zegt» " ij willen de weg van de 
Orde volgen, dan houdt dat dus ook wel in dat u dus materieel deel hebt aan do 
belangen van dè erde, dat u een zekero aansprakelijkheid voor het instandhouden 
van de mogelijkheden draagt. Wanneer u zegt: Acht dat interesseert,mij eigenlijk ' 
mihder dan kunt u missohien naar een kerk gaan, dan kunt u een andere esotheïische 
Boholing, een loge gaan Volgen. Maar in al die gevallen kan niemand u een waar-
heid geven. Je kunt alleen zelf een waarheid vinden, dat moet u wel begrijpen, 
li» elke koer wanneer u zich bij een groep voegt, bent u dus tegenover die groep 
aansprakelijk, u hebt verantwoordelijkheden. Nu is het in deze wereld ontzet-
tend moeilijk 

om verantwoordelijkheden te dragen. Hot is nog veel lastiger wan-
néér je eigenlijk een verantwoording draagt, terwijl jehet idee hebt dat het niet 
helemaal nodig is, dat je misschien geld betaalt of tijd bestoedt die je aan een 

' andor had kunnen overlaten, die hadden dat ook wel eens kunnen doen. Bus je moet 
Z9lf, in jezelf, een zekere harmonie vinden. Die harmonie bestaat niet uit het-
geen die anderen zeggen, of wij dat zeggen, oen mens, of een andere lering, dio 
bestaat uit uw eigen aanvaarding van een innerlijke kracht dio "licht" heet,, of 
"Ood", of hoe je ze ook noemt. Vïannoer je leert die innerlijke kracht in jezelf 
te aanvaarden, erkennen, te wekken, dan is er ook een ogenblik mogelijk dat je je 
voor een korte wijl aan d9 woreld onttrekt. l:!en dergelijke beleving is voor vele 
mehsen eigenlijk 

een soort wonder, waar zij la-ter terug blijven naar hunkeren. Dat 
is natuurlijk dwaas. De beleving moet aanleiding zijn tot een vo gende fase van 
leven en beleven. Je kunt het verleden niet terughalen en jo kunt het eenmaal be-
leefde niet gelijkelijk doen herontstaan zonder jezelf te schaden en mogelijk vele 
kraohton op te roepen die minder wenselijk zijn. Je bent dus aan jezelf overge-
leverd. Vraag je dus eerst eens af» l'at ben ik? Vat wil ik, wat kan ik doen, 
wat voor eigenschappen heb ik? Niet» Hoe kwaad of hoe goed ben ik, dafe kunt u, vanuit uw stoffelijk standpunt toch iieel moeilijk overzien. Vraag! at zijn mijn 



kwaliteiten, wat zijn mijn wensen, wat zijn mijn dagdromen. Deze dingen helpen 
u om te beseffen wat u wezenlijk wilt en wat u niet wilt. Wat u bent en kunt en 
wat u niet kunt* Werk met hetgeen je als een eigen vermogon, dus een kunnen, 
hebt onderstroept. Juist in een wereld, als die verwarde wereld van nu, is het 
heel erg belangrijk dat je juist werkt met die kwaliteiten en eigensohappen die 
u werkelijk bezit en niet allerhand eigenschappen on mogelijkhoAên pretendoert 
te bezitten die J® niet werkelijk hebt. Baar'ian zou je grande kunnen gnan 
omdat je jezelf niet wezenlijk kunt ontwikkelm en dus voortdurend de mindern:* 
wordt van anderen nn aoMerblijft ten aanziea van de ontwikkeling dis mogelijk i.s 
VOOT u, 

Wanneer ja Ists aanvaardt, don moet j* ook leren j? te beperken. tfet is 
niat goéd om over Waarden te g aan argumenteren, die je z-.-l i niet kunt overzien.. 
Het Is juister om je af te vragen wat zelf kuj.it doen on wanneer bet gaat- over 
een ss»gu«eat| ten aanzien van. oor godsdienst, een geestelijk* lering ef wat ook, 
dan most je niet afvragen» Ja marr is dat daarboven nu wel helemaal zoals ik 
het denk? en» "wis kan mij uitleggen hoe het in elkaar zit? moot je jo 
gsnt Hoe kan ik er mee werken? Het is vaak voel belangrijker dat je met iets 
kimt werken, dan dat Jo het kunt verklaren. Vb. In de moderne voedingsindustrie 
"bestaat een reeks van oouuervarln&swijzes. Waar helpen die u om een blikje op?n 
te maken waarin de geoonaorveerie spijs ia opgeborgen"i Uw kennis heeft u nlo® 
nodig} wSl een blikopener. 

Op dezelfde manie* moet o. over uw geestelijk strovon nadenken, ito-; gaat ar 
niet om dat je prooies weet hoe een kracht in «Ikoar zit, waar rij vandaan kont 
<m hos es werkt. Maar wel de vraag» Uoo je d«« kr<..oht in jozeli' bruikbaar kunt 
makenl Bat is oen heel belangrijk orgu.iout» 

Dan zen ik u de raad tri llor. in d«»o ï$ jd, oa u ©au zekere mate van 
onverschilligheid aan te wonnen. tfanaeor u »«aiiis? i Jk voortdurend bewogen worcit 
m u «notlonssl voortdurend laat opgaan in alt os wat er rond u gebeurd, dan be~ 
vimVb u zioh in eon toenemende rosks van oonfiiotsitua+-ieo« dan ia hst onheil, de 
sllsnös niet van de luoht. Wanneer u echter terug kunt treden en alleen daar O -
treedty wswar u rlit kraohtens uvr eigen wezen, dan viel k'aeh;;ena de behoeften van 
anderen, als onvermijdelijk erkent., da». su.it u hierdoor in staat si,1u «vonwiontig 
te blijven in eon wereld waarin onwenniantigheid ofcoods moor voort tot allerlei 
groto conflicten en ellende. Beroep je nooit op anderen, i'ie oon .oeroap dost 
op onderen, voor geestelijke krachten of vervulling van stoffelijke takon, voir 
dat hij geprobeerd heoft zo zelf te volbrengen, is altijd weer iemand dio 'i^ort-
sahièt tegenover zichzelf on aiohsetf hulpeloos maakt. 

Jn uw wereld zijn een groot aantal verscni.jnaelon on rrtiicalon en middelen 
die nu al8 normaal bekend staan, eigenlijk van zoor tijdelijk kareJitar; aió zijn 
aamelljk afhankelijk van soonomisoho zaken van oen geestelijk klimaat. Kso &1-



hnnkelijker u bont, hoe kwetsbaarder u bent. Tracht uw ~igon onafhonkelijkheid 
in de eerste plaats tot stand te bréngen en zoek daarbij ook naar een zolcero 
geestelijke onafhankelijkheid. Samenwerking on harmonie kan nooit oen onder-
werping betekenen? zij kan wel oen vrijwillig'; aanvaarding bet «kon on, maar zij 
moet vrijwillig en bewust geschieden. 

banneor ik kijk naar de ontwikkelingen op uw wereld, dan valt mij verder 
op dat, langzaan haar zeker, non hele reeks cude regels niet meer golden. Vroe-
ger zei je tegen do monsens Ga do frisse lucht oven in. ga naar buiten, haal 
diep adem. In vele gevallen kun je dat nu niet meer doen, om de doodgewone rede 
dat die frisse lucht buiten eigenlijk niet moer bestaat. 'Taar je kunt dus wel 
zeggent Vannoor u voer uw gezondheid iets wil doen, begoof u naar dié gebieden 
waar dus do juiste ademhaling nog mogelijk is, waar nog voldoende zuurstof aan-
wezig is. Dat betekent? Bossen, vaak het zeestrand, vooral wonneer er zeewind 
heerst. Hou op dezelfde manier rekening met uw voeding is een tijd geweost 
dat het zo rauw mogolijk gebruiken van vruchten bv. goéd was; hot is u wel dui-
delijk geworden dat hot nu niet meer geldt. Daarom probeer uw consumptie te re-
gelen met uw Wozonlijko behoeften on zorg ervoor dat allos wat u crönsumeert. vol-
doende gereinigd is. Tussen haakjes» ITet is zeer goed mogelijk dat, binnen een 
half jaar enkele grote epidemieën van voedselvergiftiging uitbre? %., do^dat be-
paalde produoten teveel stoffen uit de bodem hobbn opgenomen die schadelijk zijn. 
In andere gevallen doordat de gebruikelijke handelsn• • thoden hebben gevoerd tct 
het toovoegon ven stoffen die voor de mens giftig zijn en dan in con vrat grote 
dosis. 

Hot zal u duidelijk zijn dat men niet ken zeggen? fens ga terug naar de 
natuur. U kunt alleen tegen die mons zeggen* Zoek jc evenwicht. Haar voor dat 
evenwicht heb je allerhand dingen nodig, lichamelijk en geestelijk. Geestelijke 
zekerheden heb je niet zo hard nodig; de meeste mensen denken dat, mar.r wat je 
nodig hebt is een stimulans opdat jo eigen geestelijk leven actief blijft. 
Stoffelijk heb je dus ook beweging nodig. Het is vaalt belangrijker dat je de 
nodige lichaamsbeweging noemt, dan dat je allerhand wonderlijke trkon volvoert. 
Kant je moet zorgen dat je in staat blijft om, binnen die wereld, actief en 
nuttig op te treden. Hisschion vindt u het vervelend dat i' deze dingen zeg, 
maar er is gevraagd» Kat kunnen wij practisch doen in devo tijd? 

Dan wil ik u er v?rd^r op wijzen, al is dit roods v kor gebeurd, op do nood-
zaak om ook in sociaal verband anders te gaan denkon» U leeft in gemeenschappen. 
Die gemeonsohappen zijn vaal: betrokkoli jk klein. Over hot ris raio en hoeft men 
tot nu too gedacht aar.» "hot totaal", dus bv. in *:-clgil* denkt men niet aan een 
kloin stadjo of dorpje, oen strart, maar denkt in tormoa als misschien: Vlaan-
deren, Wallonië, België, of het nodorlendae taalgebied. Dergelijke dingen. 
Probeer uw activiteit en belangstelling mens terug te brengen tot de kleinste 



eenheid, waarin hot sociaol gobouren sioii afspoel• Hi<?T "p clo juiste manier 
harmonisch on actief werken, betekent dat jo -ioto tot n'uul brengt. Grijpen 
naar eon grotere gemeenschap houdt mooofca'L in, in deze periode, dat, je eigen-
lijk, de belangen van allen schaadt in dn naam ca:; ooo gij?ooi dat niet wezenlijk 
bestaat. Geestelijk is dat precies heksnifdo. U Kunt rustig naar uw kerk gaan c 
mits u daar harmonie vindt« maar beschouw hot dan mefc als? Ja, maar ik behoor 
nog tot de grote kerkelijke organisatie sus oJ. zo. ennhouw hot dan gewoon ris» 
Ik behoor tot deze groep on ben daarmee harmonisch; dan zult u zich niet bezig-
houden met de grote lijnen» maar u zu.it ssxch brzigboudon, al. c v Christen bent bv. 
met het uitdragen van eon daadwerkelijk Christendom in uw rigor, groep. ?.r io oon 
«nermo neiging geweest tot oentralismo on centralisatie overal. Dit betekent 
echter steeda meer'dat de eenlin oen nummer wordt? oon factor; ook geestelijk. 

Kanneer je zegt: ij hebben een grote gaesteli.-jko groepering, dan kun je 
geen vrijheid van denken, goon discussie moer toestaan. anneor je in oen kIoi.no 
groep bént, kan dat wel. eerste Chri' c -non hadden zo intens lovende gemeen-
schappen juist omdat zij klein waren; omdat si3 voor ooi rroot gedeelte hun eigén 
wetten en regels nog stelden* Omdat eenieder deel had, niet alleen maar aan oen 
groot en abstract wordend geloof, oen geloofsbelijdenis, maar aan oen daadwerke-
lijke lèefwijze die door do groen tot uiting word gebracht, £ook datzelfde in 1 
uw eigen tijd en op uw eigen wijze, 

Ten laatstm zou ik u nog 66n raad willen gevens '.'.ook in deze dagen niet 
caar de dingen die negatief zijn, maar naar heb pooit iovo.. '/.och naar de klein0 
vreugden van hol leven en Iaat dan hot grotr lood mar:-' oon b fctjo langs jo 'hoen-
gaan* Help waar jo kunt om ioed to st >lnon, wanneer h •!• binnen je vermogen ligt; 
laat je or niet to vcol door ontroeren. ftosk. hot bosto in :î  oigen goostolijk 
beleven. ITatuurlijk or sijn heel wat raogoli.ikhodan on b.-tor on juister on mooier 
geestelijk te loven, maar do wijze waaron u zelf goeetolijk werkt on looft., geeft 
voor u do beste mogelijkheden. Probeer hot daarmee tc doen-

Ik heb dit allee naar voren gebracht omdat er word gevraagd? Koe moeten wij 
reageren, hoe leven wij juist? 

Ü leeft juist wanneer u uw eigen vorrnówoordolijkhe?d op u durft nomen, 
wanneer u van niemand hulp of steun eist, tensi.i u zelf tot uw uiterste vermo-
gen en kunnen bent gegaan er ik geloof dat u, door üozo rar.nior van hendelen en 
van leven, in deze tijd toch oen maximum aar. gcectoli.iko wj jcheid uit uw leven 
zult putton on daarnaast oon co groot mogelijke inn-rlij^e harmonie 0:1 stoffe-
lijke prestatie kunt bereiken. n als u zich r,fvracht of dat waar io, onthoudt 
u dan vordert Hot oordooi van raderen kan ir dozo nooit beslissend zi in. 
Vraag: Voor oen geestelijk loven heb y eer Dtinul'-r.r. nodig, ' at kan dat zijn? 
Antw.s Vel, je kunt dus mentaal red-li i?.V proberen CM oen g '-•>tcUjk loven op to 



bouwen, maar dat zal nooit inhoud kunnen-kri gen wanneer er niet een zeker ge-
voel, een zekere innerlijkheid bij verbonden 1b. Het blijkt heel vaak dat, voor 
geestelijke belevingen, de niet rationele elementen van voel groter belang zijn 
Aan de rationele. Ken stimulans van het geestelijk leven kun je dus vinden door 
Je eigen innorlijk niet uit te drukken in termen, maar door af te gaan cp dat wat 
op Je komt afstormen* Er aljn indrukken bij, bv. de sfeer die hier vanavond was, 
als Je die sfeer aanvoelt en Ze is niet erg gunstig, dan moet je zeggen» Hoe kan 
ik daartegenover hst goeds setten? De uitdaging» Ik hoef mij daar niet aan te 

/ 

onderwerpen is dan esn geestelijke stimulans. In de gehele wereld ia die gees-
telijke stimulans nodig en dis kan ontstaan alleen door het wegvallen van zeker-
heden» Pas wanneer ds zogenaamde redelijke zekerhaid steeds kleiner wordt, zal 
ds behoeft© om aioh ts beroepen op innerlijke zekerheden, die niet in woorden, 
maar grotendeel» in aanvoelen en emotie wordsn uitgedrukt, naar voren brengen • * i • 
Vraag» Kunt u iets vsrtellen over de mystiek. Een voorbeeld van mystieke bele-
ving, het nut» ds mogsli jkheden en hoe man ertoe komt. 
AntW.I Kort •amsngovstt Het karakter van een mystieke beleving bestaat in het 

Vergeten Van ds wereld sn soma zslfs van j*aslf. Vb.» Je voelt je óp een gegeven 
Ogenblik zo één ttst «lias dat Je het bewustzijn voor je directe omgeving verliest 
#n elgshlljk niet esna mssr bseeft dat jeself bestaat. Je ondergaat alleen de 
totaliteit* Bat is «en voorbeeld van een mystieke beleving. V'at is het nut er-
van. Hst gssft hut "ik" ds mogelijkheid een harmonie te bereiken met grote delen 
van de sosmoa sn daardoor in siahzelf ook later impulsen, krachten en werkingen 
vanuit dis ©osmos te oantreren ®n vanuit ziohselve verder te handteren. Dus te 
gebruiken, uit te stralen enz. Hoe komt men ertoe? Ja eigenlij?s door oen zelfver-
getelheid, die soms bereikt wordt in oen gebed, soms in meditatie, in oontemplatie 
sn die in ieder geval vereist dat je je dus losmaakt van de werold, zoals je die 
kent, dat Je absoluut tot rust komt en in jezelf denkt, want het denken spoelt op 
dat ogenblik ook nog een rol, aan hogere waarden. Voldoende? Is* 
Vraag» Ale aanvulling broeder» Uit de cosraos, wat wordt daarmede bedoeld? 
Antw»t Nu, onder de "oosmos" verstaan wijt Het geheel van het zijnde» behorende 
tot dit tljdsruimtelijk geheel, .inclusief de daarin voorkomende sferen, anders 
dimehtlonale werelden en de grote entiteiten of persoonlijkheden die hierin stu-
rend optredsn. 
Vraag» 8oe kun Je de mensen stoffelijk helpen in de toekomst, indien men geen 
Inkomen heeft of over geen middelen bosohikt? 
Antw.» Ik sou zeggen» Dan kun ja de mensen nog veel gemakkelijker helpen omdat 
81j dan niet Van Je Verwachten dat Je hun sohulden betaalt en dan kun je ze pas 
helpen om zelf hun porsoonlijke toestand en mogelijkheden onder ogen te zion. De 
beBte methode is in de eerste plaats» Schenk hen gehoor. Een mens moot eens uit 



kunnen praten, hij noot eens eon koor kunnen zoggen wat hom allemaal dwars zit. 
Ton tweedot Straal rust uit, stra-1 harmonie uit. 
Ten derde» Vanneer u de mogelijkheid daartoe in uz.olf < rkent: Probeer hen geno-
zonde kraohten toe te stralen zover zij dio no$ig hebben. 
Ten lae.tstot Wanneer u ziot dat er bepaalde taken zijn dio do mensen niot, of niet 
snel genoog, zouden kunnen volbrengen steek dan eon handje toe, dan hebt u meer 
gedaan dan wanneer u se grote kapitalen hebt gegeven, die zij dan waarschijnlijk 
tooh weer wel zouden verliepen. 
Vraag» Als men niet akkoord gaat met de overtuiging van de porsoon in kwestie 
en denkt dat die egoïstisch ie of ao» ksn mou dan dis rust uitdralen tegen-
over die porsoon? 
Antw. < Ik dacht van wel, omdab je j* ni ?t afvraagt* Hoe i* di* p«?sooh in zijn 
instelling, maar gewoon erkent» t»le persoon heeft rust en hszmonio nodig. Kat 
hij dan zelf daarin is en wat hij er zelf moe iost, dat gaat je eigenlijk niet 
veel aan. Ü segt» Hij is vanuit mijn standpunt egoïstissok, maar heel voel men-
sen die vanuit uw standpunt egoïstisch lijken, zijn dat in wazen 'niet. Laten 
wij dat 'niet vergeten» Je beoordeelt altijd van de buitenkant | je-Runt het .in-
nerlijk moeilijk herkennen. Straal daa/on. c!ie harmonie ulfc. Wanneer dn persoon 
deze niet kan aooepteren, dan ie het heel Jannnr voor dio persoon, maar dan hebt 
u, van Uw kant, gedaan wat u kon doen on ie. 9 van ós U. gevallen zult ;i tot nw 
verbazing ontdekken dat u inderdaad geholpen heb4,., P.e». U\t zosla de mee«te goede 
dingen, heel eenvoudig. 
Vraag» Hoe moeten wij in enze ti d "vrijhei.?." interpreteren? 
Antw.» Ja, hoe zou jo la al5. > tijde' v/ijhe-d :o-ten aratoren? 7.1' s«3.oof 
dat «Hjheid is» leven aoalfl j« 'lilt net «U r. -r-ariande, dr.t .la, op {Tond van je 
tlgitt beaof van vsrrnituoordsli jkh'.-id ** r-zelf bn-rkingen onlsgt 
en je raksnlng houdt mot het v.un «vrijsijn" andoren- 5k Geloof 
dat dat ds altijd geldende intern eiatio is. Ik s n eek Tinnen swfconf In 
het «traven naar vrijheid is d<? belangjketo foeters V-t erkennen van het 
ledig reent op par.?öónli jke vrijb.id van iodsf -nior . 
?ra*g« Wat is het verso*H tussvn de gevolgen va-: vs-rc^oorde?' jkheid sn 
d%te van eon schuld? 
Antw.» T-.an vsrantwoordeli «Ikheid is dus'een *rve.rir>g; -en cshuld is een o;w-
ticnele belasting. Tv* *v»n*er r. -en bepaalde varenïwrvjrdel? Jkheii hebt, dan be-
tekent dit een re «ka van erverü^r.. fok Keur oer u cTi* verantwoordelijkheid 
niet, of niet voldoende, beseft. U «wr.Aws is ia u -.entgegrift en dio meet 
later verwerkt en iogrepen wordenf hot is dun een b ^ vhzljn. Haar een sohuld, 
dat wil zoggen» eer dire.ete rolaUe Jsnr.lf ->:: een gr^nr-n, waarbij je > 1 i . i -i i i v. .. , „.c* ..., . — .. -i. Hs+ liepl noViĥ 'l eaU niet eleohts een verast v; ordsiij^V'ces aft, . > lu. ae- asc 

at»(\»r. f>fia bet .rebsirci. «et ifr-.niw. ..o,. Bv.h 



is schuld veel mooili jkcar in < • J miv t. • v r > tvr:-rd-.11 jkhoid, 
want de oohuld dat is iets Waaraan je j niet onttrekken Lunt, dat is een soort 
oorzaek on gevolg dat in jezelf oon rol sóoelt on waarbi i je duc, ork°nr.endo waar 
je onjuist bont geweest, intentioneel, do ervaringen naar je toetrekt en de ver-
plichtingen voor uzolf sohspt; misschien in oen volgend loven, misschien in oon 
sfeer, waardoor jo dat geheel proboort uit to wissen» Schuld is dus iets dat je 
kunt beschouwen al fl iets dat jo boot, dat weggewist kan worden. i<?n verantwoor^ 
delijkhoid is een ervaring} die blijft altijd bestaan. 

Zo zou je kunnen zeggen s Dat de "zonde" als zodanig misschien vergeven 
kan worden, maar dat het fnlt van hot zondif.cn, de vsrar.tvroordeli jkheid die daar-
in ia gelegen blijft bestaan en dat het schuldbesef ->v oneens niet wordt weggeno-
men. Be schuld wordt aanvaardbaar gemaakt omdat si? geen vorverping moor inhoudt 
maar zij moet toch worden uitgeboet. "Dat zou men ook in de k ^ken mdetcn z©g?«a! 
Vraag» Als je nu oen verantwoordelijkheid on u laadt. v»lgt daar dar. altijd jen 
schuld uit? Kan schuld ook in de nositi.ovo zin gor.ien vorder.? 
Antw.» Nu, sohuld wordt in 't algemeen negatief gnïntororotoerd, omdat wij voor 
het t(?ger.daol van schuld noa ander woord gebruiken? vnrdionsto' daarom zou ik 
zeggen dat oyhuld eigenlijk ma r alleen negatief te interpreteren ie. Vernut- t 
woordelijkheid io zowel negatief als positief. 'ann-or jo n*r. veran t. wc orde-
lijkheid Voldoet s dan In det 

positief, d^t in oon ervarin-*r dl? oen beheersing 
heeft Ingehouden, waardoor f-cmn! de bohaevsing n? r de oevoring gnesteH jk oen 
vergroting van bohe^euing ten smnBieu ven endoro f«»tor«n inhoudtv terwijl do er-
varing eon jnietore erkenningemogw!» 1 jkhoid inhrrult. Hoo r-.n verantwoorden ik-
heid wasrbJ j je gefaald h«fct, hnf.srt i in do ^rkorninr,, hetzij in de volbrenging 
erven, ontstaat dus oon snort, tekort en dat tekort noot je aanvullen. Hoar hot 
is oen aanvulling dl * uit bol>viug„ vit ervar? ng, brstart on xiaarbl j je dus nJe+ 
innerlijk, gebonden bont. Het it e.?l«?en eon oens tataren* ' ennoor je dv.s oen 
verantwoordelijkheid op de juiste wi lzo hebt aanvaard, don bob je dingen gedaan 
die positief zijn voor anderen cn dan is dat eon vrjdj ernte <"«rrd.at. in de relatie 
tot die nadar*. je als hot ware een reactie verkrijgt , waardoor zij geestelijk 
©n-i in latere incarnatie wifiPcMen ook. zuiv t "toffeli jk jor voor ru22en helpen 
on dienen. I-r benta»+- oor soort verplichting v m dc ar.dor tegencvor jou, die dan 
tot uiting kor"t in oen harmonische bond. 

Hot he^ft dus niet te m»k«n mot cM-c+feve fo^ + rnt de ccbuld kan nl?.oen be-
paald worden door mijn ai ren ftrv*rin«ren. Er. in d» ~o-ret gebeur»* dat ird.erdaad, 
vergeet u dat niet, van dateren? wat "ijn aotio of v-r:?,rt voorde?ijkiiol d betekend, 
heeft voor anderen, omdat ik (znr »wvt* in se?.: droom -- bot ?? do zelferkenning 
de zelf bel «""ing) de rol van do ander r.elf ook spoel. Wanneer je slaat her. je 
gelijktijdig ook dageen die w-'i-dt geslagen, *-»aardoor jo weet waarom geslagen word 
en wat de slag betc-kond-;» 
«raag? temend heeft al ontzett veel v, .lemend of rnctr-.n g .daan. "on tijd 
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geleden ontmoet dio persoon iemand anders on aagt: Hu bekom ik toonslag on ook 
togenworking deer diogone die ik geholpen héb. Ie dit het gevolg ven naasten-
liefde? .aarop de dorde antwoordt: U hebt uw naaste niet lief gehad zoels u-
zelve, u hebt hem méér lief gehad den uzelve on dat is de rode. 
Wat stelt u daar tegenover broeder? 
Antw.t Hu, die uitspraak die kan cP waarheid berusten; ik kan geen zuiver per-
soonlijk geval beoordelen en kan dio uitspraak dus niet onderschrijven Jfear 
er zijn een paar punten waarmee jo rekening moet houden. 
Ie. Wanneer jo dus tegoed bont tegenover iemand, dan schop jo in hot besef van 
die ander oen verweer. Dio gaat je haten omdat hij j- zovoel schuldig is. Hot 
is een gok vorsohi jnsol, naar wanneer i -mond tevéél wordt gegeven dan voelt hij 
zioh to zwaar verplicht on zal j- om die verplichting gaan haten. Het betekont 
dus in ieder goval dat de naastenliefde niet vollodig juist begrepen is. Uant 
naastenliefde is wel degelijk een ander helpen, maar wel zóver helpen dat hij in 
staat is zichzelf te helpen. Op het ogenblik dot je verderga-1 dan dat, schop 
jo dus oen verhouding waarbij jo de verantwoordelijkheid voor die ander wilt 
gaan dragen en daarbij do zelfstandigheid en de persoonlijke; '/aarde ven de an-
der in feito sohaadt. 
Vraag: Host men do ander dwingen om zijn verantwoordelijkheid te dragen? 
Antw.t Hoe, ik geleof niet dat je iemand kunt dwingen on sijn verantwoordelijk-
heid to dragen; jo kunt alleen weigeren de verantwoordelijkheid te dragen voor 
die ander, dus inplaats van die ander. VI). Iemand heeft geen geld; hij vraagt 
mij om wat gold. Ik geef hem HO,- F.. Hij gaat naar do eerste de beste bier-
bron dio hij in de buurt vindt en begint te drinken. Dan kan ik zeggen: Ja, 
maar dat is de bedoeling niet, dat vind ik verschrikkelijk, daarvoor heb ik dat 
geld niet gegeven. Haar nu jij hebt ing-grepon, ligt da-r uw verantwoordelijk-
heid; jo hebt hen dat gegeven omdat j<> modelijden had of omdat je het gevoel had: 
ik moet hem helpen. Goed, maar dan moet jo hem eek vorder zijn gang laten gaan. 
Een ander Vb.: 'on gezin dreigt uiteen to vallen: één der ouders haalt allerlei 
gekke kunsten uit. Hu wil je gaan helpen. Hu bot kont de naastenliefde niet dat 
jo dat gezin aan elkaar moet gaan omedon, dat kun jo niet. Hot betekent ook ni ?t 
dat, als een van die ouders zijn v;rpliohtingen te licht opnoemt, dat je die ver-
plichtingen dan maar op je gaat nemen. Hot betekent wel dat jo ervoor zult zor-
gen dat bv. do kinderen er niet teveel onder lijdon, punt één. En punt twee: 
dat do ouders dus do mogelijkheid krijgen zo goed en zo kwe.-d als hot kan om te 
begrijpen vrat or aan de hand ie. fin zedra dat gebeurd is, dat je ziet: ij we-
ten wat or aan do hand is, zij weten waar sij fo.len n zij willen ermee doorgaan 
dan moet je je ook terug kunnen trokken. .on mono heeft ook hot recht or> zijn 
eigen fouten; niet alleen hot recht op andermans drugdon. 
Vraag: "anneer weet je dat di,-nder hot beseft? 



ir.*w«» Ik. geloof dat Je dat ml eaavoslt. Het gaat er niot era of wordt beseft 
!Jf Hij of «ij fout is, dat kun je een ander-toch niet bijbrengen on als je hot 
bijbrengt nullen zij het moeilijk toegaven Maar wat jij hebt gezegd dat moot 
begrepen zijn en wat je hebt gsd&an dat moet dus duidelijk zijn. n dan komt er 
em ogenblik dat je moet zeggen» Nu hab ik duidelijk gemaakt hoe het is, maar 
als Vader of mosder niet cp de kinderen willen passen, kan ik het ook niot doen; 
ik kwn er hoogstens toer. zorgen dat beleend wordt dat or niet op die kind ren ge-
past wordt» 
Vraag» Dan mag men hot ook weigeren? 
A&tw,i Ja, want het is tooh heel duidelijk als je mensen tevael gaat helpen dan 
komen zij nergens. Neem bv. een blinde, dat is erg voor die mensen, je kunt 
entzettend voel medelijden met ze hebben, je kunt zeggen» Ik breng jo even hior-
hew», ik breng je daarheen, maar or kan sen ogenblik zijn dat je er niet bent 
«i dat zij ergens naartoe moeten en dan gebeuren er ongelukken, dan zijn zij 
hulpeloos, Laat ze dus zoveel mogelijk hun eigen weg zoeken, kijk desnoods een 
beetje uit dat, als het gevaarlijk wordt, u denk-»t hier gaat het mis, dat u even 
helpend kunt ingrijpen, maar blijf er dan weer niot bij maar laat zo verder zelf 
gaan. Zoals je dat tegenover blinden doet, moot je dat ook tegenover de anderen 
in de fraatsoheppij. Jo raag dus zoggent Dit is gevaarlijk i'c aal ze eveil helpen 
rsafrr laat ze den verdergaat on ga er dan niet achteraan lopen sodat zij weten» 
er is temend di© op mij lot. Laat zo het rustig-zalf doen. Het is beter dat 
A*ma»d ten onder gaat in hot besef van zijn oigan waardigheid, dan dat een onder-
gang voorkomen wordt in uitei'lijke air. en hij gelijktijdig alle respect voor zich-
jselve en meestal ook elke genegenheid voer ae wereld verliest. Je moet de mens 
Zijn eigenwaarde laten. 
Vraag» Is het fout om bepaalde omstandigheden in de hand tr. werken om vermeende 
foutan boter te doen inziön? 
Artw.r Wanneer u omstandigheden schopt die niot dwingend zijn, dm acht ik het 
julsk. Maar op het ogenblik dat je een situatie sohept waaraan men niet meer 
door eigen pogen of denken zou kunnen ontkomen, tenzij op een door u bepaalde 
weg, dan acht ik het verkeerd. Later, wij het zo zeggtns Kanna er iemand teveel 
drinkt, den mag u gerust ook eens een. glas gal daartussen zotten. Als hij hot 
uitdrinkt dan woot hij dat niet alle drank goed is. Kaar u moogt niet alle gla-
zen met gal vervangen. ."Sr moet oen keuzemogelijkheid Blijven; de mens moet zelf 
verder kunnen gaan. KIj moet zijn eigen reactie kunnen bepalen. Al is hij dui-
zendmaal, vanuit uw standpunt, helemaal verkeerd, don is hot nog beter dat die 
»*ns zijn eigen weg kan gaan dan dat hij door u uiterlijk geleid wordt en inner-
lijk (want dat is dan meestal het gevolg) hot niet kan verwerken. 
Vraagt De naaste méér liefhebben dan uzelf is dat fout? 
Antw# t Dat is op zichzelf niot fout; maar het is wol f ~üt wanneer jo méér voor 
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sok rooi- «In ander. 

l T m i S' **»* i ^ d itm holp», door «44r te 
" U n J?' ttomwl ^ dit ,,g n>o^ak*lijk kan zijn 

voor dio ra «mi»? 
**».• Dat kan noodzakelijk zijn, inderdaad. laar ".on moot je tooh altijd iets 
foor-dit» onder t4 doen Bij wijfie Vftn o p r e k e n e J e ^ togon iemand 
üo-^ni Jo hebt gold ao«ltff Mar ie: hot e» hot m zij» honden duwon, maar dat ia 
eigenlijk fout. Je kunt V.gon dio audw xtjfc j„ hebt hok werkelijk 
itaM nodig, kun je het l i a n e n , ook warnar beloning on de dienst 
niet ia reî dor-j relatie «taan m«t elkaar, mw dat hij oen tagonprsstat.le levort. 
U S k 998,81 ******* «Waar gewond ia. J<j8(5j.f verbindt ge mts oUUn niet, 
maar die aadar sul taoaton vsebiadon. In dio zin ook, dat w,l zeggen 
dat j« hot noodzakelijke on dat wil dat j, dvi ook neg gaat pro-
beren voar die ander te laven. 

Jfsb uw naasten lief gelijk uaolve. Bat aecgsnc beo of le geil jkwaordig-
hsifi tussen u sn eenieder met wie u i n „on&aot kemt, Ï3n dsn voos* de raat ia.het 
Ssirosa» Hos aan «en cmdsr wat jo c.an je,jsie soadï, w-m«on da"; uc i 4<cu do.ri, niet 
in dis ains TötVul ja sigon wouden aan auIjtm, maar* öcsf san auloo doselfds 
mogalijliheden dis je voor jo^-l? aeadt v vimoav Jo in een hopelos* toe-
stand wau. Haar- kcml het op neer. 
Vrauge fcint u ö»t practieoh voorbeeld go-»en om het "ie 'wolken op ba-
2ie ven Magie. Vb. Ben lamme doon gaan, een dode laten opstaan, een zieke genezen. 
Antw.i Ja, het is allsmaal mogelijk. >;©o lcuajr.e .loei gaas. Uunnsev- do verlam-

ming in het sonuwatrfoei ligt dan io het betrekkelijk eenvoudig, wsnnoar ju dus 
Asn voldoends eigen kracht west op te brengen en de defecte* eigenlijk ven het 
zenuwstelsel kort te sluiten, duu e«n »o grete kvacht op die peraoon te leggen 
dat daardoor die kortsluiting ontstelt. ï)g magische middelen die jye daarvoor 
kunt gebruiken zijn» inotmtotios, gebeden, vastcnroiniélng * offer, er; ai ju ver-
sehillende mogelijkheden voor. Dodan doen epsiaau daï kan alleen onder sóór be-
paalde omstandigheden en wel» '..'«meor v.) het keerd tussen stof en gesst oog niet 
volledig verbreken is, dcai is het magisob alleen te deen door jsze-lf in ttanoe te 
brengen au da~r werken vaak bepaalds reukmiddel en ast r«>s« en flsui sendt men de 
aigen gesst uit langt het koord m tracht de persoonlijkheid te bereiken en terug 
te roepen. Ifennoer men dit met voldoende argumenten en nadruk doei, kan men 
da-arin slagen. L'en zieke genezen» /la u voldoend* in de kracht gelooft in de 
kraoht dio in uzelf bestaat eu een ander is ziek, dan kuAt u ham de kraoht geven 
waarmee hij die siekt 

e kan overwinnen. Tla.̂r de ander aal de noodzaak van de ge— 
nszind eerst moeten aanvaarden véór drt u hom nint helpen. Vraag» Iemand die oen tijd lang gefaald hoeft ten opzichte van een ander en hij 
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Ujkheid voor de gevolgen? 
tot»., da persoon in kwestie aijn fouten heeft toegegeven en dus volko-

m e W d ie om daarvoor te boeten en eventueel de gevolgen daarvan te herstellen, 
0«n ia degeen die het weigert aansprakelijk voor alle gevolgen. " 

tuesen^oodsakelljkheld en wensen? 
«U, wensen Zijn d. dingen die je wel graag waar zoudt zien worden, maar 

" " kan en waarvan je, in de meeste gevallen, vanneer je 
het halenaal atm krijgen zoals je hst je voorstelt, oi-elijk te veel «oudt hebben, 
iMdudt het ttiet aan. prettig vinden, Noodzakelijkhe^en, zijn die dingen die voor 
h S ê i f W l be8tftan noodaakelei jk aijn. tn de moderne tijd kan dat dus 
<*d«»e** betekenen» Dat je materieel een redelijk soort van vrijheid, dus een ta-
ftalijk ralax haataan kunt roeren, dat je besohikt over da nodigs middelen tot ont-
spring, dat je da nodiga mogelijkhedan hebt van beweging, dat kan vervoer zijn 
^ <U*geU^e dingan. Dat je dus zorgenvrij bant. Maar het betekent dua dat er 
geift ïuxa hoeft ta aijn. Hoodzakelijkheden in deze tijd bestaan dus uit eon ba-

ttter * 0 o h VOldoanda sooiala zekerheid, een omgeving waarin men de nodige rust 
fctó vinden, het aanwezig zijn van de nodige middelen tot voeding, tot ontspanning 
é| dé mogelijkheid ook, en dat mogen wij zeker niet. vergeten, om regelmatig kortere 
perioden, tot een absolute geestelijke ontspanning te komen door een "vrijzijn" 
van alle geeetelijke belaeting die door anderen veroorzaakt worden. Pat is het 
werkelijk noodaakeleijke 
De noodaakeleijkheid wordt bepaald door het minimum van de bestaande behoefte, 
waarbij dus rekening moet worden gehouden mat voldoenda rolajcatie. Het wenselijk 
wordt bepaald door hetgeen je prettig zou vinden. 

Je kunt dus zeggen» Het is nodig dat een mans zioh kan ontspannen, maar dan 
kan hij dat ook ergens doen op de goedkoopste plaats in de sohouwburg} hij hoeft 
niet op de duurste te zitten. 
Vraag» _Hoe bestrijdt men moedeloosheid? 
Antw.» Dan moet je in de eerste plaats niet alles gaan opsommen dat verkeerd gaat, 
dan wordt ge alleen nog maar beroerder. Moedeloosheid is meestal het gevolg daaî -
van. öa na de kleine prettige dingen, doe dat elke avond. Vraag je dan af wat heb 
ik nu voor leuke prettige dingen gedaan, waar hebben de menBen vriendelijk op mij 
gereageerd, waar heeft men mij toöh wel weer een zekere kraoht gegeven,vaar heb ik-
zelf to6h nog iets goed kunnen doen? Som deze positieve waarden op en doe dat kort 
voor het slapengaan. Gebruik het als instelling om, zo mogelijk, een uittreding in 
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daarmee harmonische sferen tot stand te brengen, dan «al die moedeloosheid ovei 
•t algemeen in Béér kofte tijd verdwijnen. _ 

Zodra je eohter voortdurend je bezighoudt mot hetgeen verkeerd is gegaan, 
de pooh die je hebt gehad, het gebrek bij erkenning bij anderen, de moeilijke 
problemen waar je mee alt, dan maak je het voor jezelf steeds moeilijker om de 
lichte kant te sien. Alleen van die lichte kant kun jo ooit de oplossing zien 
van je problemen; nooit uit de verzwaring die je eraan geeft, de nadruk van het 
probleem, maar juist door het afstandnemen daarvan kun je vaak de oplossing 
vihden. 

Daarmee vrienden zijn wij aan »t einde van oijz* bijeenkomst en tusseh 
twel haak jee vrienden» Kijk een beetje uit, voor uw gezondheid vooral','Sorg 
voor voldoende vitaminen on iaat uw opvliegendheid en uw somberheid u niet te 
veel te pakken krijgen. Andara heeft u grote Jeans dat u veraoMllottde ziekten 
oploopt en dat is niet ds bodoeling «eksrT 

^ Gewoon een beetje blijmoediger kijken, vergeet ja zorgen en je ellende 
en al hst andera maar eens, probeer een beetje mena te zijn. Als Je vitaminen 
ne*it, als het karn plantaardige en anders zijn er wel andere middelen voor* 
Ontépan u een beetje, maak u niet driftig en druk on als u siofc daar deze maand 
aan houdt den zult u uw welzijn vergelijkend met dat van uw omgeving öhtdekken 
en Zeggen dat u er wel heel goed bent ven afgekomen, 

ïk gun het u van harte en hoop het beste ervan* 

CrOéds avond. 


