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“Hemel boven mij. 
aarde onder mij. 

Vuur in mij”1

Het kan worden beschouwd dat  toen het  bewustzijn zich
voor het eerst manifesteerde, dit het punt in de tijd-ruimte
was dat de Goddelijke Bron Zijn volgende ervaring aan het
overwegen was, aangezien elke goddelijke cyclus een begin
vormt  en  het  de  kosmische  krachten  voorbereidt  op  het
volgende  kosmische  gebeuren.  Zoals  mensen  doelen  en
ervaringen  creëren  om  hun  leven  te  leven,  en  zoals  het
gezegde  luidt  "zo  boven,  zo  beneden",  zo  plant  de
Goddelijke Bron ook de volgende doelen en ervaringen die
Hij voor Hem wil zien. In diezelfde geest, zoals elk doel de
regels  voorlegt  die  aan  het  zelf  worden  opgelegd  om te
communiceren  en  de  verwezenlijking  van  die  geplande
doelen  en  ervaringen  te  garanderen,  zo  begint  de
Goddelijke Bron aan de opgaaf om richting te geven en te
communiceren  met  de  kosmos  naar  Zijn  wil  om  het
gewenste  resultaat  te  garanderen.  We  erkennen  die
richtingen als Natuurwetten.

1 From the daily quotes of the Rose Croix



Kunnen die wetten worden gewijzigd? Het korte antwoord,
natuurlijk,  is  Nee.  Natuurwetten  maken  deel  uit  van  de
orginele  stof  van  de  schepping  en  zijn  er  daarom
onlosmakelijk mee verbonden. Van de hoogste wezens in de
schepping tot de laagste blijven de Natuurwetten hetzelfde;
hoewel  ze  zich  op  verschillende  manieren  kunnen
manifesteren, afhankelijk van het bestaansniveau. 

Desalniettemin, houd me nog even vast voor wat ik nu ga
ontdekken. U zou uzelf  zelfs kunnen afvragen waar mijn
"chutzpah"  vandaan  kwam  om  zelfs  maar  aan  zo'n
godslasterlijke  gedachte  te  denken.  Als  het  enige
vertroosting  kan  bieden,  was  ik  niet  degene  die  de
legitimiteit van Natuurwetten in twijfel trok, maar ik was
slechts  een  dienaar  op  het  moment  dat  ik  een  vraag
beantwoordde  die  mijn  vulgaire  en  sterfelijke  landman
overwoog. Sindsdien is mijn bewustzijn verheven tot een
punt  dat  ik  een  realiteit  ben  gaan  begrijpen  die  mijn
bevattingsvermogen ver te boven gaat. Het was dat  aha! -
moment op zijn zachtst gezegd. Deze realiteit zal, eenmaal
begrepen,  Natuurwetten  veranderlijk maken.  Anathema! -
zei ik stil in de gangen van mijn gedachten. Toen, na wat
tijd,  werd  mijn  geest  weer  ontvankelijk.  Wat  ik  u  ga
vertellen, beste lezer, kwam tot mij in een “ogenwenk”.

Ons hele wezen is geprogrammeerd om de werkelijkheid te
begrijpen  in  de  context  van  de  immanentie  van  de
Goddelijke  Bron.  Dit  is  de  reden  dat,  zodra  we  onze
aandacht  en  toewijding  richten  op  het  begrijpen  van  de
schepping,  de  Goddelijke  Intelligentie  zelf  onze  leraar



wordt; wat daarom het begin van de re-integratiereis van de
dierbare "Heremiet” markeert.

Het  Goddelijke  is  echter  ook transcendentie.  Hoewel  het
Goddelijke Bewustzijn het hoogste in de schepping is, gaat
het  Goddelijke  Zelf  ver  boven  deze  beperkingen.  Dat
gezegd  hebbende,  wanneer  het  Goddelijke  besluit  een
immanent wezen te worden – opnieuw, emaneert de drie-
eenheid uitdrukking van bewustzijn onmiddellijk, namelijk;

 Gedachte-Vorming;
 Voelen of Wil-Kracht;
 en Inhoud.

Door middel van Gedachte-Vorming stuurt  de Goddelijke
Intelligentie Zijn wilskracht en vormt in Zichzelf de nieuwe
doelen en uitdrukkingen die Hij wil. Deze ideeën vormen
als het ware de 'nieuwe regels van het spel', en zo ontstaan
de Natuurwetten die nodig zijn om het volgende avontuur te
sturen, te regeren, te vormen en over te brengen naar de
schepping. We worden - dus opnieuw het middelpunt van
Zijn  aandacht  -  letterlijk  en  worden  onderdeel  van  het
volgende kosmische gebeuren.

“U hebt geen ander recht dan uw wil uit te voeren. Doe dat en
niemand anders zal nee zeggen.“2

2 The Book of the Law, Aleister Crowley, A Message to Master Therion, Liber II



Voor de
wereld misschien

bent u gewoon een individu,
maar voor mij, als een individu, 

bent u de wereld.  We zijn Een en 
hetzelfde. Geschreven met liefde. Diepe Vrede.


