


















































































































































































































































































































































































































































































WERKELIJKHEID 

MOmSTIKJKo, 

DE DHOOM EN DE WEBKELIJKHEIDo 

Wij hebben ons reeds beziggehouden met maya» Vanavond gaan we ver-
der met de droom en de werkelijkheid • 

Maya betekent droom, illusie o De werkelijkheid , ach, dat zijn de 
feiten waaraan we desondanks niet kunnen ontkomen,, Leven in een droom-
wereld kan soms goed zijn, maar het is niet altijd even goed. Ik zal pro-
beren dat uiteen te zetten» 

Wij hebben de gewoonte om alle signalen die wij ontvangen om te zet-
ten in droombeeldeno Om u een typisch verhaal te vertellens 
Iemand droomt s ik heb opeens een druk op mijn borst en een ontzettende 
band om mijn hoofde Er is iemand, die mij van achter met een band om mijn 
hoofd staat te kwellen» Nachtmerrie! Deze nachtmerrie is echter wel de 
aankondiging van een verkoudheid of gezien de pijn in de borst waarschijn-
lijk een bronchiale catarre die tussen de 3 en de 5 dagen daarna uit-
breekt o 

Er zijn andere dromen die we kunnen gebruiken om te voorspellen dat 
er iets fout is® 

Iemand droomt steeds dat hij vuur in zijn lendenen heeft . In dit ge-
val is ,het redelijk te zeggen, dat die persoon de een of andere kwaal 
onder de leden heeft die niets te maken heeft met nieren, lever of milt. 
Het lichaam zegt duss er is iets fout. De mens vertaalt het in een droom. 

Als je dat doet met de signalen van je eigen lichaam, dan kun je dat 
ook doen met de signalen van je wereld. En dat is nu juist het moeilijke. 
Alles wat er binnenkomt aan gegevens verwerken wij, maar wij doen het niet 
op de manier die b:g ons past, die past bij de feitelijke wereld waarin we 
leven. Wij doen dat op onze speciale manier. Als iets niet aangenaam is, 
dan zeggen we niets Dat kan aan ons liggen. Dan zeggen wes Dat ligt er-
gens anders aan. Een mooi voorbeeld% 

Als je op het ogenblik hoort hoe de Argentijnen met hun Zuid-Ameri-
kaanse status spreken over de kwestie van de Falkland eilanden. Zij zeg-
gens De Britten vallen aan. Dat is helemaal niet waar. Maar het is voor 
hen beter om het zo te zeggen, anders moeten ze toegeven dat Argentinië 
een veroveringsoorlogje is begonnen en dat zou betekenen, dat zij zich-
zelf in het ongelijk stelden. Dat is niet aanvaardbaar, dus is Engeland 
de schuldige. Op dezezelfde manier reageert men overal op de wereld. 

Als u kijkt naar politieke verklaringen. Als u luistert naar leger-
communiqués. Als u zich bezighoudt met uitspraken van Reagan, die opeens 
een man van vrede is geworden omdat dat kennelijk voordeliger is dan al-
leen voor verdere atoombewapening op te komen. Het zijn allemaal zaken, 
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