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“NEDERIG EN ONWETEND als u bent, O man!
Nuchter zoals u hoort te zijn, O kind van het zand!

Zoudt gij uw gedachten verheffen tot oneindige
wijsheid? Zoudt gij almacht zien als die voor u

verschijnt? Overweeg uw eigen kader. ”1

Waarom zijn we hier? Wat is het doel van ons zijn hier? De wijze
peinst zorgvuldig over deze vragen, maar de dwaas leeft het leven
gewoon om op een andere dag te sterven. Hoewel religies deze
vraag  proberen  aan  te  kaarten  met  duidelijkheid  en  zekerheid,
slagen  ze  er  bewust  niet  in  om  een  zinvolle  verklaring  over  te
brengen  voor  ons  echte  en  ware  doel  op  deze  fysieke  plek.  In
zekere  zin  heeft  het  altijd  betrekking  op  het  promoten  van
gehoorzaamheid  aan  hun  door  de  mens  gemaakte  of  religieuze
wetten,  die  trouwens  vele  malen  falen  om  de  ware  wetten  te
handhaven – de Natuurwetten.

Het menselijke ras is, althans op deze wereld, het middelpunt van
belangstelling bij zowel mystici als wetenschappers. Er is echter een
vraag waarvan ik denk dat zelfs de (jonge) mystici de kern missen.
Ik heb het gevoel dat het punt niet naar behoren is behandeld en
dat  het  onderwerp  niet  volledig  is  besproken  of  begrepen  door
mystici, zelfs niet door de "hoogste" Magus. Hier ben ik weer, de
hoeveelheid tijd die ik me niet kan herinneren omdat mijn geheugen
me nu in de steek laat in deze kwestie, voelend als een “stem in het

1 Unto Thee I Grant The Economy Of Life, Book Eight, MAN CONSIDERED IN THE GENERAL, CHAPTER I., 
Of the Human Frame and Structure P.51



wild”. Ik zal het nogmaals proberen, uit liefde, en in de naam van de
God van mijn Hart, om het ware vuur in ieder van ons weer aan te
wakkeren.  Ik,  door  de  genade van God,  smeek elke  mystici  om
deze met serieus en oprecht hart te overwegen en te beschouwen.

Het doel van het menselijk ras (andere bronnen zullen wellicht naar
ons  ras  verwijzen  als  het  gevallen  “Adam  Kadmon”,  “Sophia’s
Echtgenoot”, et al.)  is drievoudig van aard, voornamelijk;

 Voorzienigheid;
 Lot;
 Verlangen.

De drie zijnde een illusie, want ze zijn, in werkelijkheid, Een. Het
gevallen ras- het menselijk ras, heeft het oorspronkelijke doel op
geen  enkele  manier  veranderd  als  gevolg  van  de  val.  Eerder,
hebben we onszelf meer werk op de hals gehaald. Afgezien van het
vervullen van ons Ware Doel, zouden we uit onze gevallen, lagere
bewuste staat moeten opstijgen.

Laten  we nu  de  drie  bovengenoemde doeleinden in  meer  detail
uitvergroten en bespreken;

Voorzienigheid wordt geacht niet alleen te worden gezien als de
beschermende zorg van God, maar ook als het uiteindelijke doel
van het creëren van het universum. Het universum is niet gecreëerd
voor mysitici om “krachten” te hebben en dit vervolgens te laten zien
aan de wereld – zelfs in het geheim. Het universum is gecreëerd om
de ware God, het ALLES-NIETS, een “spiegel om in te kijken”  te
geven. In andere woorden, het universum is waar het ALLES-NIETS
zichzelf volledig kan uiten. Het is universum is pure potentie. Wij als
menselijk ras, zelfs tot in de fysieke staat, hebben het voorrecht om
deel  uit  te maken van deze ervaring om er ook ten volle  van te
genieten.

Het  universum,  van  het  begin  tot  aan  het  fysieke  vlak,  wordt
geregeerd  door  Natuurwetten,  hoewel  ze  op  elk  bestaansniveau
anders worden uitgedrukt. De enige plaats waar dit niet waar is, is



in De ALLES-NIETS Zelve, waar alles weer opnieuw – EEN is. Dit is
een onderwerp waar veel mystici het tot op zekere hoogte niet mee
eens zijn.  De kern van dit  alle is echter dat het onvermogen om
deze  simpele  waarheid  te  begrijpen,  onjuiste  overtuigingen  doet
ontstaan.

Ons doel  hier,  van onze Oorspronkelijke  Bewuste  Staat  tot  onze
gevallen  staat,  was,  is  en  zal  altijd  zijn,  om  de  ervaring  van
zelfreflectie  van  Het  ALLES-NIETS  te  bevorderen.  In  zekere  zin
probeert het ALLES-NIETS Zichzelf beter te begrijpen door ons.

Deze conclusie is alleen moeilijk te bereiken als er aan jouw kant
geen herinnering is van het doel van Natuurwetten en/of als er geen
volledig begrip is van de niveaus van de schepping. 

Voorzienigheid is daarom het plan van het universum gezien vanuit
de "ogen" van Het ALLES-NIETS. We moeten bereidwillig ons hart,
onze  gedachten  en  uiteindelijk  ons  gedrag  afstemmen  op  de
Voorzienigheid.  Dit  is  mogelijk  door  een  persoon  te  zijn  die  in
overeenstemming en harmonie leeft met de Natuurwetten, die door
dit  te doen het universum in evenwicht  houdt en bewaakt.  Dit is
daarom, doel “numero uno”.

Lot, is  over  het  algemeen  een  onderwerp  waarvan  veel
geüniformeerde mystici geheel zullen ontkennen dat het überhaupt
echt is. Hun conclusie steunt op het falen van hun gedachten en ze
denken over het onderwerp na als een onmogelijkheid, omdat ze
zichzelf beschouwen als de heerser en/of meesters van hun leven.
Hoewel  dit  als  algemene  regel  waar  is,  is  de  overkoepelende
realiteit dat het Lot springlevend is! Kijk, een  Goddelijke  Paradox.
Deze waarheid kan pas worden geconcludeerd als de leerling zich
vertrouwd  maakt  met  het  onderwerp  Metempsychose.  Elke
Mensenziel is op het pad naar perfectie. Dit, in navolging van de
gedachten  van  grote  denkers,  en  volgens  de  Wet  van  Evolutie,
gebeurt  niet  in  een  enkel  leven.  Elke  keer  dat  Mens-Ziel
reïncarneert,  komen  ze  om  vooraf  gedefinieerde  kwaliteiten  te
ontwikkelen die ze uit vrije wil hebben gekozen. Dat is wat er wordt
bedoeld als er wordt verwezen naar het onderwerp Lot.



U kunt  ook overwegen dat  het  Lot  Voorzienigheid is,  in  mindere
mate.  Omdat  het  vervullen  van  uw  bestemming  in  dit  leven  elk
individu  in  zekere  zin  het  platform  biedt  om  hen  te  helpen  de
Voorzienigheid te vervullen. Maar ook dit moet met een gewillig hart
gebeuren. De denkende leerling kan nooit op dit punt komen tenzij
het onderwerp Metempsychose in zijn ware zin wordt behandeld.
Het lot is daarom, doel "numero dos".

Verlangen is het enige onderwerp waar mystici het collectief over
eens  zouden zijn.  De  reden  is  dat  het  het  meest  egocentrische
onderwerp van allemaal is, en iedereen kan zich verhouden tot zijn
eigen  genotzuchtige  leven.  Uw  verlangen  is  waar  u  zo  naar
verlangde. Het is ook de belangrijkste reden waarom u hier bent –
om dat fysieke deel van de wereld te ervaren dat nog niet is ontdekt
in een vorig leven. Het is het leven dat velen van ons begrijpen.
Begrijp mijn woorden alstublieft niet verkeerd, het leven is bedoeld
om van te genieten,  maar het krijgt  meer betekenis als we onze
verlangens afstemmen op ons lot.  Onze ervaring op aarde wordt
een last als we materiële dingen verlangen en verzamelen, alleen
maar om ze te hebben en om achteraf te beseffen dat het 'ding'
waarvan  u  verwacht  dat  het  u  zoveel  vreugde  zal  schenken,
uiteindelijk  uw ergste nachtmerrie wordt.  Desalniettemin moet elk
soort verlangen worden vervuld voor uw vooruitgang, afstemming
en verbetering van uw ziel, niet zonder natuurlijk de prijs te betalen
die u verschuldigd bent. Verlangen, is doel "numero tres".

Het Ware Verlangen is daarom in harmonie met het Ware Lot. Het
Ware Verlangen is in harmonie met Voorzienigheid. Dit voltooit de
cyclus  en  vanuit  het  eenvoudigste  verlangen  wordt  de  gewone
sterveling belast om zijn/haar deel te doen bij de schepping.

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.


