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“WEET DAT DAAR IS maar één God, de
auteur, de schepper, de heerser van de

wereld; machtig, eeuwig en onbegrijpelijk.

De Zon is niet God, maar Zijn grootmoedigste
beeld; hij verlichtte de wereld met zijn

schittering, zijn warmte dat leven geeft aan
de producten van de aarde; bewonder hem

als een wezen, als instrument van God; maar
aanbid hem niet. 

Wanneer we zeggen dat Hij – diens naam bekend
is  als  ‘YHSVH’  dat  wordt  uitgesproken  als
“YeHoShuVaH” of Jezus Christus zoals velen Hem
zouden noemen – op water liep, datzelfde water in
wijn veranderde, de zieken geneeste en de doden
herreisde,  geven  we  toe  dat  deze  demi-god
‘wonderen’ verrichtte. Niet alleen dat, u kunt zelfs
zeggen  dat  Zijn  ‘wonderen’  bijna  magisch  zijn!
Een  fantasie  voor  velen;  een  realiteit  voor



anderen.  Sinds  de  tijd  van  de  Nazarene,  is  er
niemand,  althans  tot  mijn  kennis,  naar  voren
gekomen,  naast  natuurlijk  charlatanen,  met
beweringen zo sterk als de Zijne wanneer hij de
‘wonderen’  verichtten  met  zulke  beheersing  als
dat Hij deed. Hij begreep Natuurwetten, waar wij,
nog niet de volledige betekenis wetende, zeggen
dat Hij ‘wonderen’ verrichtte.

“Heer  van  de  Elementen”,  een  titel  die  ik  Hem
zeker zou toewijzen – een Echte Meester.

Maar, van waar komt de bron van zijn Opperste
Macht?  Voordat  we  hier  enkele  gedachte  over
gaan onderzoeken, laat mij een stukje met u delen
van mijn ervaring.

Soms, op van die zeldzame gelegenheden, krijgen
wij een kijkje achter de schermen van de “hogere”
waarheden om er zo in een zuiverdere zin van te
proeven. Ik, proberende het uit te leggen, verzwak
het tot louter woorden, cijfers en symbolen – een
frustrerend gevoel  op zijn minst  gezegd.  Echter,
als vasthoudende Mysticus, ben ik geneigd om u
deze zoete traktatie alsnog te geven.



Mijn bewustzijn is de laatste tijd verhoogd tot het
punt dat ik nu begrijp dat het Schrift, waar zoveel
religies op gebaseerd zijn, bedoeld is om op drie
manieren te worden geïnterpreteerd, en ons dus 3
niveaus van begrip introduceert;

1. Letterlijk  als  in  Fysiek–  wat  staat
geschreven, staat geschreven. Het Woord
wordt  vlees.  We  hebben  ons  begrip
gebaseerd puur op wat er is gelezen;

2. Betekenisvol  als  in  Gevoel –  wat  staat
geschreven  heeft  op  de  een  of  andere
manier  een  verborgen  en  diepere
betekenis.  Misschien  zelfs  buiten  onze
zintuigen om, iets spirituelers,  verborgen
of verbonden met onze Ziel;

3. Conceptueel  als  in  Bewust –  wat  staat
geschreven  is  bedoeld  om  begrepen  te
worden  vanuit  een  hoger  niveau  van
begrip.  Waar  dingen  die  geschreven  en
beschreven  zijn,  concepten,  principes  of
patronen worden.

Met het begrijpen hiervan, laten we een deel van
het Schrift bekijken dat zo fascinerend is voor mij
en tegelijkertijd, om te zeggen dat het vreemd is,
een parabool is.



“Zeker ben ik brutaler dan elke andere man, en
heb ik niet het verstand van een man. Ik heb geen

wijsheid geleerd, noch heb ik de kennis van de
heiligen.

Wie is ten hemel opgestegen of neergedaald? Wie
heeft de wind (lucht) in zijn vuisten verzameld?
Wie heeft de wateren in een kleed gebonden?

Wie heeft alle einden der aarde bevestigd? Wat is
zijn naam, en wat is de naam van zijn zoon, als u

het kunt vertellen?”1

Ik zal, natuurlijk, en om u de details te besparen,
de  naam  voor  u  verklaren  –  ‘YHSVH’.  Hij
verzamelt  lucht in zijn vuist, bond de  wateren in
kleed,  en stelt  alle  einden ter  aarde vast.  Maar,
wacht!  Waar  is  het  vuur?  Aangezien  het  vierde
element van vuur ontbreekt, laten we de volgende
gedachten  koesteren  en  misschien  een  dieper
begrip van onze realiteit creëren.

De brandende Zon, in al zijn pracht en grootheid,
voedt ons leven hier op aarde. Dat is het fysische
begrip  van  de  Zon,  het  beeld  van  onze  ware
Schepper,  zoals de Wijzen ons hebben verklaard
en uitgeled. In een diepere betekenis, wordt de

1 King James Bible version, Proverbs 30:2-5



zon  beschouwd,  als  reflectie  van  de  kwaliteiten
van moed, brandend verlangen of wilskracht. Op
een  bewust  niveau  wordt  het  beschouwd  als
correctie, (her)balans – waar, de Zoon – ‘YHSVH’
de personificatie en belichaming van is.

Licht Geven, wilskracht hebben en gebalanceerd
zijn  –  zijn  vereisten  of  voorwaarden  voor  de
mensheid voor de reïntegratie met de Schepper. Is
het  niet  waar,  dan,  wanneer het  Schrift  spreekt
over ‘YHSVH’, het eigenlijk  op een  betekenisvol
en  bewust niveau het naar ons verwijst? Wij, als
menselijk  ras,  moeten  gebalanceerd  zijn  en  het
verlangen en de moed hebben om licht  naar  de
wereld  te  brengen.  Nogmaals,  is  het  niet  waar,
dan,  dat  dit  licht,  de  Allerhoogste  bron  van  de
fysische ‘YHSVH’?

Is het dan, zoals de Kabbalistische geschriften al
die tijd lieten doorschemeren, dat we het Pad van
de Zon (Tiphareth) moeten volgen om een directe
verbinding  te  hebben  met  onze  ware  Schepper
(Kether).

Voor degenen die niet thuis zijn in Kabbalistische
geschriften, is de boodschap eenvoudig; ontwikkel
de kwaliteiten om iemand te zijn met moed, de wil
om  waardige  inspanningen  na  te  streven  en
positieve veranderingen in de wereld te brengen.



We  zouden  collectief  ‘YHSVH’  moeten  zijn,
waarmee door het begrip van natuurwetten we het
vermogen  zouden  hebben  om  de  lucht in  onze
vuist  te  verzamelen,  de  wateren in  een  doek  te
binden en de einden van de aarde te vestigen. Met
andere  woorden,  het  zou  de  vertraagde  en
langverwachte  evolutie  van  onze  soort  tot
vervulling brengen.

Wees  de  Heer  van  de  Elementen,  Zoon  van  de
Zon.

Voor de wereld bent u misschien gewoon een
individu, maar voor mij, als een individu, bent u de

wereld. Wij zijn Een en dezelfde.

Met liefde geschreven. Diepe Vrede.


