


























































































































































































































































































































































































































"!n datgene wat de .Meestér zegt, zoeken wij dat wat onze visie bevestigt. 
En juist daarmee maken wij de grote fout. Daarom maken wij van de waarheid 
' een sprookje en beseffen niet'dat9 terwijl wij hqt sprookje vertellen, wij 
de waarheid aan een ander doorgeven en onderwijl leven wij zelf met de leu-
geh; Dit is dan vari mij. 

Vrienden9 ik hoop, dat ik u iets verder heb gebracht als u ooit weer 
eens Ev-Jigolie, bijbel. profetieën of wat dan ook leesto Als u zich dan 
een-; afvragen wat er werkelijk mee bedoeld zou zijn» Want een geeste-
lijke v-aarde kun je alleen uitdrukken in gelijkenissen en nooit in concrete 
woorden laat staan in concrete.bevelen, geboden en opdrachten. 

l^lLJLA S I B. 

Fantasie, de droomwereld die ik mijzelf schep om aan te vullen dat 
wat ik beleef en niet kan beleven. 

De fantasie, de droom van de werkelijkheid, die onttrokken is aan 
de feitèn die ik- ken. 

Fantasie, het vermogen om in de toekomst te zien en het gelijktijdig 
niet te erkennen. 

Fantasie, het opbouwen van een kasteel in de wolkèn en daar met je 
gedachten vertoeven omdat je niet behoeft te bemerken hoe stenig de weg 
is die je op aarde moet gaan. 

Veel is fantasie, want al datgene wat niet werkelijk is voor ons 
- geestelijk of anderszins dat zullen wij proberen aan te vullen met onze 
dromen. Of het nu een droom is van één hemel, van Zomerland of van een 
hel voor anderen. Of het de droom is van een wereld van morgen die beter 
zal zijn of een wereld van gisteren die zoveel slechter was, dat doet niet 
ter zake o Wij fantaséren. En in die fantasie maken wij voor onszelf het le-
ven leefbaar. 

La,ten wij echter één ding niét vergetens de fantasie is ten dele een 
ontvluchting aan de werkelijkheid. Zolang wij in onze fantasie niet aan onze 
werkelijkheid ontvluchten is ze aanvaardbaar. Dan kan ze zelfs veranderen 
in profetie o Kaar zodra het eigen "ik" de kern is geworden van de gehele 
fantasie, dan is zij niets anders dan een poging tot zelfbevestiging voort-
komend uit het onvermogen tot zelfaanvaarding^ 
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VOORSPELLINGEN 

HOOFDSTUK VIII. 

P R O P E T E N . 

Als wij te maken hebben met profeten en hun profetieën, dan moeten 
wij deze wel onderscheiden in degenen die op zeer lange termijn profete-
ren en misschien daarvan al tijdens hun leven profiteren en degenen die 
op korte termijn voorspellingen doen. 

Het is tamelijk gemakkelijk om bepaalde voorspellingen te doen. 
Ik zou u willen herinneren aan hetgeen wij zelf daarover gezegd hebben. 

Wanneer er een felle rood-straling is met deze. en gene invloeden 
daarbij, dan moet gerekend worden met een lange periode van onrust. 
Er zal dan veel strijd zijn in verschillende steden, kleine oorlogjes en 
wat dies meer zij. -

Ik wil u eraan herinneren dat'niet alleen uw hoofdstad rellen heeft 
gekend in deze dagen. Ze zijn ook voorgekomen in o.a. Kopenhagen en in 
verschillende plaatsen in Zweden. Soortgelijke gévallen hebben zich ook 
afgespeeld in Londen, in Turkije, zelfs in Teheran en als we goed zoeken, 
kunnen wij er nog wel een paar vinden. Een dergelijke voorspelling gaat uit 
van waarschijnlijkheden plus de beelden die je eventueel ziet. 

Een voorspelling op lange termijn wordt meestal gebaseerd op iets wat 
je geloof kunt noemen. Als je gelooft dat er een verlosser zal komen, een 
vorst die de grootheid van biv. Israël weer zal doen gelden en glanzen 
voor de hele wereld, dan zul je in je profetieën alles daarop betrekken. 
Als je droomt van ondergang en vernietiging omdat je geen vertrouwen hebt 
in de samenhang van je eigen volk, dan verkondig je natuurlijk tranen en 
vernietiging. Soms krijg je bij je leven gelijk, soms duurt het wat langer. 

Als we te maken hebben met de profetieën op lange termijn, dan moet 
over het algemeen worden gesteld, dat' ze ofwel onbetrouwbaar zijn, dan we 1 
moeilijk te interpreteren. In deze gevallen heb je er dus niet veel aan. 

Iets anders wordt het als je te maken krijgt met profetieën op korte 
termijn, vooral als die gepaard gaan met een zekere extrapolatie van be-
staande toestanden. Je trekt uit het bestaande de gegevens die kloppen 
met de tendensen die zullen optreden. Als gevolg daarvan stel je dan ont-
wikkelingen, die - gezien de beelden die je eventueel ontvangt - bijna 
zeker zullen plaatsvinden. Het is een vorm van werken die ook voor u moge-
lijk is. V/ij hebben daar al eens eerder op gewezen. 

Misschien zou het aardig zijn om de huidige situatie in Nederland eens 
te extrapoleren en te kijken wat we daarvan kunnen maken. 

In Nederland is het respect voor de vrijheid van minderheden dermate 
groot geworden, dat de vrijheid van ie meerderheid steeds meer in de knel 
komt. Dat is een duidelijk waarneembaar feit. Als je iemand steeds meer 
rechten geeft (dat doe je in feite ook door duiding), dan betekent dat ook 
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