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● Podcasts
● Artikelen
● Media
● RSS Feed
● Web
● Boek: Anarkhos 

Om bij te dragen aan mijn werk kun je 
een donatie doen op mijn website of je 

kunt mijn boek kopen in het Nederlands, 
Engels of Spaans. 

Elk bedrag wordt gewaardeerd. 

Mijn boek vind je bijvoorbeeld op: 
bol.com en amazon.nl.

Mijn Werk

https://thegreatworkexperience.com



  

Thema’s voor deze Presentatie

DEEL I: WAT IS HET OCCULTE
 Een algemeen overzicht van wat het is en wat het inhoudt.

DEEL II: OCCULTE TRADITIES
 We zullen enkele belangrijke occulte tradities bespreken.

DEEL III: OCCULTE SYMBOLIEK
 We zullen enkele belangrijke occulte symbolieken bespreken 

en zien hoe deze hun weg vinden naar ons dagelijks leven.



  

Voordat We Beginnen (1)
0. Er is niets nieuws onder de zon.

1. Mijn presentatiestijl kan wat strijdlustig zijn soms, maar verandert 
dat de essentie van de boodschap? De waarheid, door zijn aard, is 
voortdurend in oorlog met bedrog en leugens.

2. We gaan vandaag niet hebben over grammatica en spelling, dus d's 
en t's zijn niet mijn zorg hier. luister aandachtig naar de boodschap.. 
voorbij d's, t's en de of het.

3. Je moet begrijpen dat er iets mis is in de wereld en dat verandering 
nodig is. zo niet, verspil je tijd niet met deze show.



  

Voordat We Beginnen (2)
4. Wat we gaan bespreken heeft een persoonlijk karakter. Je moet 
bereid zijn er persoonlijk iets mee te doen. Vandaar dat het 
programma "Eigen Pad" genoemd wordt.

5. Probeer je het juiste te doen? Accepteer je het juiste antwoord, 
de veranderingen en/of acties wanneer ze zich voordoen?

6. Velen zouden zeggen dat wat ik ga presenteren, logisch is en dat ik 
geen show hoef te maken. Mijn ervaring is anders, en als we allemaal 
zo goed konden denken en begrijpen, zou de wereld een stuk beter 
zijn voor iedereen – toch?

7. Velen zouden boos, teleurgesteld en verraden voelen na dit 
presentatie - kan, maar dit is goed. Dit is je hogere zelf dat vecht met 
je ego. Luister naar je innerlijke zelf, zet het ego opzij. 



  

Leerbaarheid
Het vermogen van een individu om te leren door les 
te krijgen van iemand anders is extreem afhankelijk 
van de ruimdenkendheid en bekrompenheid van het 
individu dat les krijgt. 

Lage leerbaarheid komt voort uit arrogantie en rigide 
twijfels, maar ook uit naïviteit en goedgelovigheid. 

Hoge leerbaarheid komt van gezonde twijfels en een 
open geest om te leren en te veranderen.



  

Deze presentatie is een puzzel van 
informatie. 

Het is de bedoeling dat het als een geheel 
wordt genomen. 

Om de maximale waarde uit deze 
presentatie te halen, raad ik je ten zeerste 
aan dat je voor de duur van de presentatie 
blijft, anders zul je hoogstwaarschijnlijk de 
patronen die inherent zijn aan de puzzel 
niet herkennen en, waarschijnlijker wel dan 
niet, je tijd verspillen.



  

De reikwijdte van de informatie die 
vandaag wordt gepresenteerd, is 
zo enorm, dat het onmogelijk kan 
worden overgebracht in een 
tijdsbestek van meerdere jaren, 
laat staan in een paar uur. 

Realiseer je alsjeblieft dat dit 
materiaal volledig inleidend is en 
alleen bedoeld is om de eetlust 
van de potentiële student op te 
wekken om uit eigen initiatief 
verder te leren.



  

S2E8 - Wat Betekent Om “Wakker” te Zijn.



  

1. Weten over het occulte en 
begrijpen dat het zowel Lichte als 

Donkere aspecten heeft.

“Wakker” Zijn 
Betekent:



  

DEEL I
WAT IS HET OCCULTE?

En Waarom Zou JIJ Daarvan Op de Hoogte 
Moeten Zijn?



  

WAT iS het OCCULTE?



  

WAT is het OCCULTE?
Het woord occult is afgeleid 
van het Latijnse woord 
occultus, dat op zijn beurt 
weer van een ander woord 
occultare komt. 

Het occulte betekent van het 
zicht onttrokken. Verborgen 
houden. Geheim houden.

Beide komen vanuit het 
Latijnse woord oculus. Oculus 
betekent zicht. het heeft te 
maken met de mate waarin JIJ 
ziet.

De Waarheid wordt 
meestal van het 
zicht onttrokken.



  

Populatie 
of  Slaven

Aristocraten & 
Regeringen

Militair & Politie

Priester Klasse

Donkere 
Occultisten

Verbogen Kennis
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Exoterisch vs. Esoterisch

Waarheid

Exoterisch

Esoterisch

Exoterisch: bedoeld voor of 
waarschijnlijk begrepen door het grote 
publiek. Van het Griekse woord: 
exoterikos, wat "uitwendig" of "buiten" 
betekent.

Esoterisch: bedoeld voor of 
waarschijnlijk begrepen door slechts een 
klein aantal mensen met 
gespecialiseerde kennis of interesse. 
Van het Griekse woord: esoterikos, wat 
"intern" of "binnenin" betekent.

Occulte 
Tradities



  



  

HOE Verschilt Occultisme van Mystiek?
Mystiek, afgeleid van het Griekse werkwoord muo, wat 
'verbergen' betekent, is een losjes gedefinieerde reeks 
praktijken, overtuigingen, tradities en ervaringen die 
gericht zijn op menselijke transformatie, evolutie en 
vereniging met het goddelijke. De meeste vormen van 
mystiek, vooral die welke in de moderne tijd worden 
beoefend, vormen een exoterisch pad dat vaak de nadruk 
legt op kennis en een grote nadruk legt op emotie, 
intuïtie, externe ervaringen, geloof en perceptie. Dit is de 
belangrijkste manier waarop mystiek verschilt van 
occultisme, dat omgekeerd een reeks esoterische 
tradities compromitteert die gericht zijn op objectieve 
kennis van natuurwetten en de afstemming van denken, 
emotie en actie, wat resulteert in ware intelligentie, ware 
zorg en ware wil, geboren in het individu.

Mystiek = Exosterische Religie
Occultisme = Esoterische Wetenschap



  

WAT IS het OCCULTE?

“Hoe zullen we occultisme definiëren? Het woord is afgeleid van het Latijnse occultus, 
verborgen; zodat het de studie van de verborgen wetten van de natuur is. Aangezien alle grote 

natuurwetten in feite veel meer in de onzichtbare wereld werken dan in de zichtbare, houdt 
occultisme in dat men een veel bredere kijk op de natuur aanvaardt dan gewoonlijk wordt 

aangenomen. De occultist is dus iemand die alle natuurwetten bestudeert die hij kan bereiken of 
waarvan hij kan horen, en als resultaat van zijn studie identificeert hij zich met deze wetten en 

wijdt zijn leven aan de dienst van de evolutie.” 
- C.W. Leadbeater



  

Een Samengevatte Definitie van 
“HET OCCULTE”

Het occulte is een wetenschap die 
niet algemeen bekend is bij de 
algemene bevolking en bestaat uit 
Verborgen Kennis over de 
werking van de Menselijke 
Psyche en de Natuurwetten, 
zowel zichtbaar (fysieke wetten) 
als onzichtbaar (spirituele wetten).



  

WELKE Kennis Verbergt het OCCULTE?
Occultisme omvat en verbergt twee lichamen van kennis:

Kleine Arcana.

De innerlijke wereld.

Microkosmisch.

Kennis van het Zelf; 
de menselijke psyche 
en hoe deze werkt.

Grote Arcana.

De buitenwereld.

Macrokosmisch.

Kennis van 
natuurwetten (de 
universele morele 
wetten) en de 
natuurwetenschappen.



  

Occult Kennis Is een Hulpmiddel

Het BEWUSTZIJN van degene die de occulte kennis 
hanteert, en wat hij/zij ermee doet, bepaalt of het ten goede 
of ten kwade wordt gebruikt.



  

Het Occult: Een Tweesnijdend Mes
De kennis vervat in de occulte wetenschappen 
kan worden gebruikt voor GOED (de 
verheffing van het menselijk bewustzijn) of 
KWAAD (manipulatie, controle, slavernij). Om 
duidelijk onderscheid te maken tussen de 
verschillende toepassingen van deze kennis, 
verwijs ik naar occulte kennis die wordt 
gebruikt voor de uitbreiding van het menselijk 
bewustzijn en de moraal als LICHT 
OCCULTISME of MAGIE, en dat wat wordt 
gebruikt voor manipulatie, controle en de 
onderdrukking van bewustzijn als DONKER 
OCCULTISME of TOVENARIJ. Zo zouden de 
beoefenaars van het lichtoccultisme kunnen 
worden aangeduid als lichtoccultisten, magiërs, 
lichtbouwers of lichtwerkers, en beoefenaars 
van het duistere occultisme kunnen worden 
aangeduid als duistere occultisten, tovenaars, 
duistere bouwers of duistere werkers.

MAGIE

TOVENARIJ

VS



  

Waarom Is Dergelijke Kennis Voor De 
Mensheid Verborgen Gehouden?

Het antwoord van de duistere 
occultisten;

De duistere occultisten houden 
opzettelijk de occulte kennis 
verborgen om een machtsverschil te 
creëren en in stand te houden tussen 
degenen die de kennis bezitten en 
degenen die er niet van op de hoogte 
zijn.



  

Waarom Is Dergelijke Kennis Voor De 
Mensheid Verborgen Gehouden?

Duistere occultisten werken door 
middel van angst en manipulatie om 

naleving van hun eigen egoïstische 
wil te bewerkstelligen. 

Hun werk wordt altijd in het geheim 
gedaan en is voortdurend in strijd 

met de vrijheid en welvaart van 
iedereen behalve van henzelf.



  

Waarom Is Dergelijke Kennis Voor De 
Mensheid Verborgen Gehouden?

Populatie 
of  Slaven

Aristocraten & 
Regeringen

Militair & Politie

Priester Klasse

Donkere 
Occultisten

Duistere occultisten zijn volledig 
geïnfiltreerd en doorgedrongen in 
alle institutionele lagen van de 
bevolking op aarde. 

Door hun manipulatie van deze 
instellingen houden ze momenteel 
de algemene denkwijze van de 
menselijke bevolking in een staat 
van algemene bewusteloosheid, 
waardoor de mensheid in een staat 
van slavernij wordt gehouden.



  

Links of Rechts Dominant
INTELLECT
(Mannelijk)

Als dit deel van de hersenen 
chronisch dominant is, kan het 
volgende zich manifesteren:

● Rigide twijfels
● Wetenschap-Geloof
● Atheïsme
● Solipsisme
● Morele Relativisme
● Sociaal Darwinisme
● Eugenetica
● Autoritarisme
● Meester-denken

INTUITIE
(Vrouwelijk)

Als dit deel van de hersenen 
chronisch dominant is, kan het 
volgende zich manifesteren:

● Naïviteit
● Blind Geloof
● Religieus 

Extremisme
● Solipsisme
● Morele Relativisme
● Onwaardigheid
● Zelfhaat
● Order-Volgers
● Slaaf-denken



  

Wereldbeeld Vergiftiging
DETERMINISME

● Alleen God controleert 
elke gebeurtenis in de 
schepping.

● Alle gebeurtenissen zijn 
voorbeschikt.

● Vrije Wil is een illusie en 
bestaat niet.

● Aangezien God alles 
controleert, is 
verandering onmogelijk.

● Actie is uiteindelijk 
zinloos.

● Kenmerken van religieus 
extremisme en 
slavendenken

WILLEKEURIGHEID

● Het heelal is een groot 
ongeluk.

● Er is geen Schepper, 
daarom is er geen 
onderliggende 
intelligentie in de Natuur.

● Er bestaat niet zoiets als 
een 
spirituele/morele/natuurli
jke wet.

● Bestaan heeft geen ander 
doel dan te blijven 
bestaan.

● Kenmerken van 
wetenshap-geloof, 
atheïsme en totalitarisme.

Natuurwet
(Deterministische component)

+
Vrije Wil

(Willekeurige component)

WAARHEID



  

Door onderscheidingsvermogen 
en beoordelingsvermogen te 
oefenen, kunnen we een 
DIAGNOSE maken van wat we 
momenteel verkeerd doen, 
zodat we tot kennis kunnen 
komen over HOE we een 
bepaald probleem kunnen 
oplossen, zowel op persoonlijk 
als op maatschappelijk niveau.

Kennis

Begrip

Wijsheid

Resultaat

(of het ontbreken daarvan)

Dit vormt potentiële informatie die mogelijk beschikbaar is om 
te worden verzameld.

Dit zijn de besluitvormingsprocessen die plaatsvinden in 
het menselijk brein op basis van de verzamelde 
informatie.

Het gedrag van elk individu is gebaseerd op de kwaliteit 
van hun besluitvormingsprocessen, die op hun beurt 
gebaseerd zijn op de kwaliteit van de verzamelde 
informatie.

Orde of Chaos - de kwaliteit van de manifestatie is 
gebaseerd op de totale kwaliteit van gedrag.

Hoe We Onze Realiteit Creëren



  

Waarom Is Dergelijke Kennis Voor De 
Mensheid Verborgen Gehouden?

het antwoord van de Lichtoccultisten;

De Lichtoccultisten hebben occulte 
kennis verborgen om te voorkomen 
dat deze volledig wordt uitgeroeid 
tijdens buitengewoon draconische 
tijden, en andere tijden, en om te 
voorkomen dat deze in handen valt 
van duistere occultisten.



  

Het Grote Werk van Lichtoccultisten is het 
vrijelijk aan de mensheid verspreiden van 

Occulte Kennis, waarmee een einde wordt 
gemaakt aan de slavernij van de mensheid door 

het elimineren van de wijdverbreide 
onwetendheid die Duistere Occultisten 

uitbuiten om hun controle te verkrijgen en te 
behouden. Lichtoccultisten zouden beter De-
Occultisten genoemd kunnen worden omdat 

ze Kennis onthullen en verspreiden die 
verborgen is en die gekend moet zijn om 

Vrijheid te manifesteren.

Waarom Is Dergelijke Kennis Voor De 
Mensheid Verborgen Gehouden?



  

Is Het Occulte Echt Verborgen?
NEGEREN vs. ONWETENDHEID
De Context van niet weten.

ONWETENDHEID
Van het Latijnse werkwoord 
nesciere: "niet weten omdat 
kennis afwezig of 
onbereikbaar was."

NEGEREN (Neger)
Van het Latijnse werkwoord 
ignorare:
"niet weten, ook al is de 
benodigde informatie 
aanwezig.” Omdat die 
informatie opzettelijk is 
geweigerd of genegeerd.



  

Is Het Occulte Echt Verborgen?
NEGEREN vs. ONWETENDHEID
De Context van niet weten.

ONWETENDHEID
Van het Latijnse werkwoord 
nesciere: "niet weten omdat 
kennis afwezig of 
onbereikbaar was."

NEGEREN (Neger)
Van het Latijnse werkwoord 
ignorare:
"niet weten, ook al is de 
benodigde informatie 
aanwezig.” Omdat die 
informatie opzettelijk is 
geweigerd of genegeerd.



  

INITIATIE
Het doel van initiatie is 5-voudig. 
Het is bedoeld om je in staat te 
stellen:

● te stoppen met liegen tegen 
jezelf;

● te stoppen met leven in 
fantasie;

● de WET te begrijpen;

● te leven in het NU;

● op de fysieke wereld en je 
lichaam te letten, en te handel 
op de juiste manier hierin.



  

DEEL II
OCCULTE TRADITIES

Er Zijn Vele Wegen Naar "Rome".



  

SJAMANISME



  

SJAMANISME is een oude traditie van kennis die bestaat uit 
praktijken waarbij een beoefenaar veranderde staten van 
Bewustzijn bereikt via diverse technieken (muziek, dans, 
uithoudingsscenario's, extreme temperaturen, inname van 
hallucinogene verbindingen, enz.) met intelligenties die in 
een puur spiritueel domein bestaan. 

Het woord sjamaan betekent "iemand die in het donker ziet". 
Als zodanig werden sjamanen beschouwd als wegwijzers, of 
degenen die in staat waren om mensen de weg uit de 
duisternis en chaos en naar het licht van kennis te wijzen. 

Zij waren degenen die inzicht hadden gekregen in zowel de 
krachten die in de menselijke psyche aanwezig zijn, als de 
krachten die inherent zijn aan de natuur (natuurwetten), en 
die die kennis gebruikten voor het welzijn, de genezing en de 
verheffing van hun gemeenschap.

Sjamanisme



  

Entheogenen

Van het Griekse voorvoegsel en, wat 'binnen' betekent en het Griekse 
zelfstandig naamwoord theos, wat 'God; Goddelijkheid' betekent, en het 
Latijnse werkwoord genere, dat 'Scheppen; Genereren' betekent.

"Het Goddelijke Binnenin Creëren Of Genereren"



  

Psychedelica

Van het Griekse zelfstandig naamwoord psyche, wat 'gedachten' betekent 
en het Griekse werkwoord deloun, dat 'zichtbaar maken of onthullen' 
betekent.

"Je Gedachten Onthullen"



  

Sacramenten

Van het Latijnse bijvoeglijk naamwoord sacrum, wat "heilig" betekent en 
het Latijnse zelfstandig naamwoord mens, mentis, wat "gedachten" 
betekent.

"Heilige Gedachten"



  

Communie

Van het Latijnse voorzetsel com, wat 'samen' betekent, en het Latijnse 
werkwoord munire, dat 'bouwen, sterk maken, beschermen' betekent.

"Samen Bouwen of Sterk Maken"



  

Medicijn

Van het Latijnse zelfstandig naamwoord medi, wat betekent "midden; 
centrum; evenwichtspunt" en cinus, wat betekent "ruïne; vernietiging; chaos"

"Om Evenwicht Te Brengen In Wat In Puin Was" of 
 “Om Orde Te Brengen In Dat Wat In Chaos Was”



  

Onderwijs In Sjamanistische Culturen
Veel sjamanistische culturen hebben door de tijd heen een 
systeem van morele opvoeding gebruikt - het onderwijzen 
van de principes van de natuurwetten - voor hun jongeren. 

In een dergelijk onderwijssysteem wordt het 
onaanvaardbaar geacht dat jongeren niet op jonge leeftijd 
het objectieve verschil leren tussen goed en fout gedrag. 

Het kleine percentage van degenen die in hun kindertijd 
niet in staat of niet bereid zijn om moraliteit te leren, wordt 
vaak verbannen uit de sjamanistische cultuur bij het 
bereiken van de volwassenheid. 

Dergelijke opvoedingsmethoden zijn een van de vele 
redenen waarom sjamanistische culturen vaak een extreem 
lage percentage hebben van misdaad en geestesziekten 
vertonen in vergelijking met andere culturen.

Garbage In : Garbage Out
Kwaliteit In : Kwaliteit Uit



  

KHEMITIAANSE 
TRADITIE



  

Khemet
de oorspronkelijke naam van Egypte was 
Khemet. Khemet is afgeleid van het 
woord Khem, dat in het Egyptisch 'zwart' 
of 'donker' betekent. 

De term verwijst misschien naar de kleur 
van de mensen die daar er in die tijd 
woonden, maar het kan net zo goed een 
verwijzing zijn naar de donkere bodem van 
het oude Egypte, veroorzaakt door de 
minerale afzettingen die zijn achtergelaten 
door de jaarlijkse overloop van de rivier de 
Nijl. 

Het Nederlandse woord Egypte is afgeleid 
van het Griekse Aigyptos, wat het Griekse 
woord was voor de oude hoofdstad van 
Egypte, Memphis.



  

Khemet
Memphis heette oorspronkelijk Ht-
Ka-Ptah door de oude Khemetiërs, 
wat "De Tempel van de Geest van 
Ptah" betekende, een zeer belangrijke 
Schepper God in het Egyptische 
Pantheon. Ptah werd beschouwd als 
de eerste en grootste "Al-Khemist".

Tegenwoordig is het woord dat 
moderne Egyptenaren voor hun natie 
gebruiken Misr, dat afkomstig is van 
het Hebreeuwse woord Mizraim, wat 
'een smalle plaats' of 'smalle zeestraat' 
betekent.



  

Khemetiaanse Drie-Eenheid
OSIRIS
(midden)

Schepper God / Vader
Gedachten; Verstand

ISIS
(rechts)

Godin / Goddelijke Moeder
Emoties; Geest

HORUS
(links)

Mannelijk Goddelijk Kind / Verlosser
Goede actie; Lichaam



  

Khemetiaanse Allegorie



  

De godin Ma'at vertegenwoordigde 
Waarheid, Wet en Rechtvaardigheid 
onder het Khemetiaanse volk. 

Het doel van het in harmonie komen 
met de leringen van Ma'at was om te 
leren hoe je zelfopgelegde chaos kunt 
vermijden.



  

7 Principes van Ma’at

De 7 Principes voor een Morele Samenleving



  

7 Principes van Ma’at
De godin Ma'at is de belichaming van de oude 
Egyptische zeven principes van Ma'at die waarheid, 
evenwicht, orde, harmonie, gerechtigheid, fatsoen en 
wederkerigheid zijn. 

Er werd verwacht dat de priesters, farao's en hun 
families deze principes belichamen, samen met elk lid 
van de gemeenschap. 

Het leven moest zo geleefd worden dat deze principes 
alle handelingen en relaties leidden. Iemand die niet 
volgens deze principes leefde, werd ongeschikt geacht 
voor zijn positie in de tijd in Egypte.



  

42 Negatieve (Apofatische) 
Bekentenissen Van Ma'at

Ik heb niet verkeerd gedaan, Ik heb niet beroofd, Ik heb niet gestolen, Ik heb geen mensen 
vermoord, Ik heb het voedselaanbod niet vernietigd, Ik heb geen maatregelen verminderd, Ik heb 
het eigendom van de god niet gestolen, Ik heb geen leugens verteld, Ik heb geen eten gestolen, Ik 
was niet nors, Ik heb niet overspel gepleegd met de hoereerder, Ik heb (niemand) laten huilen, Ik 
heb niet gedemonteerd, Ik heb niet overtreden, Ik heb niet aan graan-profitering gedaan, Ik heb 
geen stuk land beroofd, Ik heb niet besproken (geheimen), Ik heb geen rechtszaken 
aangespannen, Ik heb helemaal niet gediscussieerd over eigendom, Ik heb geen gemeenschap 
gehad met een getrouwde vrouw, Ik heb geen gemeenschap gehad met een getrouwde vrouw, 
(Herhaalt de vorige bevestiging maar gericht aan een andere god), Ik heb niet (verkeerd) 
gecoupeerd, Ik heb geen terreur geslagen, Ik heb de wet niet overtreden, Ik ben niet 
heet(getemperd) geweest, Ik heb waarheidsgetrouwe woorden niet verwaarloosd, Ik heb niet 
gevloekt, Ik ben niet gewelddadig geweest, Ik heb niet verward (waarheid), Ik ben niet 
ongeduldig geweest, heb ik niet besproken, Ik ben niet praatziek geweest over zaken, Ik heb 
niemand onrecht aangedaan, ik heb geen kwaad gedaan, Ik heb de koning niet betwist, Ik heb niet 
in het water gewaad, Mijn stem was niet luid (arrogant of in woede uitgesproken), Ik heb geen 
god vervloekt, Ik heb geen lofprijzingen gemaakt (opgeschept), Ik heb het broodrantsoen van de 
goden niet geschaad, Ik heb de khenfu-cakes niet gestolen van de gezegende (doden), Ik heb 
geen Hefnu-cakes van een jeugd gestolen, (noch) heb ik de god van mijn stad geketend, Ik heb 
geen heilig vee gedood,



  

De Grote Sfinx: Bewaker Van Het 
Khemet-Mysterie



  

ALCHEMIE



  

Alchemie
Alchemie betekent "van Khem", maar 
het woord Al verwijst ook naar de lucht 
in de zin van de goden, de lichtbrengers. 
In het Hebreeuws zeggen we El. 
Alchemie kan daarom ook "uit de 
duisternis" betekenen.

Het is een occulte traditie die door 
middel van allegorieën wordt 
onderwezen.

Een ALLEGORIE is een cryptisch 
verhaal, gedicht of afbeelding die kan 
worden geïnterpreteerd of 
gedecodeerd om een verborgen 
betekenis te onthullen, meestal een 
morele les.



  

Alchemie
In de traditie van de alchemie wordt 
beweerd dat alle basismodi van het 
menselijk bewustzijn ("Basismetalen") 
onvolkomenheden zijn van puur 
bewustzijn ("Goud"), en dat alle 
"metalen" door de natuur zijn verordend 
om het perfecte "Goud Van De Zon" 
("Verlicht") te worden. 

De alchemist probeert uit zijn of haar 
gedachten, emoties en handelingen hun 
wanordelijke onvolkomenheden of 
basiskenmerken te verwijderen, om ze in 
hun ware en zuivere staat van 
natuurlijke orde (harmonie met de 
natuurwet) te brengen en ze om te 
zetten in "Alchemistisch Goud", wat 
staat voor de zuivering van Gedachten, 
Lichaam, en Geest.



  

Alchemie
ELEMENT INTERPRETATIE

Vuur Actie, Wilskracht en 
Moed

Water Emotie, Intuitie en 
Creativiteit

Lucht Intellect

Aarde Inherente kenmerken, 
talenten en middelen.

Geest Goddelijke vonk, 
Goddelijke Essentie in 
Alles.

GEEST



  

Alchemie
Alchemisten spreken van iets dat 
Prima Materia of Startstof wordt 
genoemd, dat wordt gebruikt bij het 
begin van hun alchemistische werk. 

Zilver wordt beschouwd als een van 
de startstoffen. 

Het alchemistische symbool voor 
zilver wordt geassocieerd met de 
Maan, omdat het de Vrouwelijke 
aspecten van de Menselijke Psyche 
vertegenwoordigt, inclusief de 
eigenschappen van intuïtie, innerlijke 
wijsheid, mededogen, 
ruimdenkendheid en contemplatie.



  

Alchemie
Alchemisten verwijzen ook naar een 
uiterst belangrijk middel dat nodig is 
voor de transmutatie van 
"Basismetalen" in "Goud". Dit middel 
wordt het Levenselixer, het 
Filosofische Poeder en de 
Kwintessens genoemd, maar 
verreweg de meest bekende naam 
ervoor was de Steen der Wijzen. De 
Steen der Wijzen vertegenwoordigde 
de mens zelf aan het begin van het 
proces van Zelfbeheersing. het 
vertegenwoordigt ook de Universele 
Geest, De Goddelijke Vonk of 
Goddelijke Essentie die aanwezig is in 
alles wat is geschapen, en dus ook in 
de alchemist zelf.



  

Alchemie – Fase I
Het Grote Werk van alchemistische 
transmutatie wordt in drie fasen 
volbracht, die allegorisch worden 
uitgelegd in de alchemistische traditie. 

De eerste is Nigredo, of het Verzwarten. 
Dit is een staat van zuivering: corruptie, 
ontbinding en individuatie. het 
vertegenwoordigt de afdaling van de 
ziel in de materie en het lijden dat 
wordt ervaren in de fysieke wereld. 
Alchemisten stelden de ziel in dit 
stadium vaak voor als Zout, omdat het 
gekristalliseerd, verhard en gefixeerd is, 
net als een ego dat resistent is tegen 
verandering.



  

Alchemie – Fase II
De tweede fase van Alchemistische 
Transmutatie is Albedo, of Wit 
Maken. Albedo staat voor het proces 
van spirituele zuivering: het 
uitbranden van onzuiverheden van 
het “zout” of verharde ego. Het "zout" 
wordt gereduceerd tot Kwik, of 
Mercurius, dat vloeibaarheid 
vertegenwoordigt, en het proces van 
snelle Mentale, Emotionele en 
Spirituele verandering, en versterking 
van de Heilige Vrouwelijke Essentie, 
leidend tot de inzet van de 
Verbeelding, van waaruit het 
Levenselixer (de Ontwaakte 
Gedachte) kan dan worden gemaakt.



  

Alchemie – Fase III
De derde en laatste fase van het 
Alchemistische Grote Werk is 
Rubedo of Rood Maken, de 
transmutatie in Goud of Zwavel, 
wat staat voor Gezuiverd en 
Verlicht Bewustzijn, het 
Elementaire Vuur van de Steen 
der Wijzen, gesymboliseerd 
door een rood elixer, dat de 
eenwording van de Mens 
vertegenwoordigt ( het 
beperkte) met het Goddelijke 
(het onbeperkte).



  

HERMETISCHE 
TRADITIE



  

“Let op deze woorden, Jij die de 
diepten van de natuur wilt 
onderzoeken: Als je niet in jezelf 
vindt wat je zoekt, zul je het ook 
niet hier vinden. In jou is de schat 
der schatten verborgen. Ken 
Jezelf en je zult het Universum en 
de Goden kennen.”

- Inscriptie op de Griekse tempel in Delphi

Hermetische Traditie



  

Hermetische Traditie
“Er is geen enkel deel van de occulte leringen 
die de wereld bezit en die zo zorgvuldig zijn 
bewaakt als de fragmenten van de hermetische 
leringen die ons zijn overgeleverd in de 
tientallen eeuwen die zijn verstreken sinds het 
leven van zijn grote stichter, Hermes 
Trismegistus, de "schrijver van de goden", die in 
het oude Egypte woonde in de dagen dat het 
huidige mensenras nog in de kinderschoenen 
stond. Hermes was en is de Grote Centrale Zon 
van het occultisme, wiens stralen hebben 
gediend om de talloze leringen te verlichten die 
sinds zijn tijd zijn verspreid. Alle fundamentele 
en fundamentele leringen die in de esoterische 
leringen van elk ras zijn ingebed, kunnen 
worden teruggevoerd op Hermes. Zelfs de 
oudste leringen van India hebben ongetwijfeld 
hun wortels in de oorspronkelijke hermetische 
leringen.” - The Kybalion



  

Hermetische Traditie
“Het levenswerk van Hermes lijkt in de richting te zijn 
geweest van het planten van de grote Zaad-Waarheid die in 
zoveel vreemde vormen is gegroeid en tot bloei is gekomen, 
in plaats van een filosofische school op te richten die het 
denken van de wereld zou domineren. Maar niettemin zijn 
de oorspronkelijke waarheden die door hem werden 
onderwezen intact gehouden in hun oorspronkelijke 
zuiverheid door een paar mannen in elk tijdperk, die grote 
aantallen halfontwikkelde studenten en volgelingen 
weigerden, de hermetische gewoonte volgden en hun 
waarheid reserveerden voor de weinige die klaar waren om 
het te begrijpen en te beheersen. Van lip tot oor is de 
waarheid onder weinigen overgeleverd. Er zijn altijd een 
paar ingewijden geweest in elke generatie, in de 
verschillende landen van de aarde, die de heilige vlam van 
de hermetische leringen in leven hebben gehouden, en zulke 
zijn altijd bereid geweest hun lampen te gebruiken om de 
kleinere lampen van buiten opnieuw aan te steken, toen het 
licht van de waarheid dof werd en vertroebeld door 
verwaarlozing, en toen de pitten verstopt raakten met 
vreemde stoffen. Er waren er altijd enkelen die trouw 
zorgden voor het altaar van de Waarheid, waarop de 
Eeuwige Lamp der Wijsheid brandde..” - The Kybalion



  

Hermetische Traditie
“Deze mannen hebben nooit de goedkeuring van het 
volk of het aantal volgelingen gezocht. Ze zijn 
onverschillig voor deze dingen, want ze weten hoe 
weinigen er in elke generatie zijn die klaar zijn voor de 
waarheid, of die het zouden herkennen als het hun zou 
worden gepresenteerd. Ze reserveren het "sterke vlees 
voor mannen", terwijl anderen de "melk voor baby's" 
leveren. Ze behouden hun parels van wijsheid voor de 
weinige uitverkorenen, die hun waarde erkennen en die 
ze in hun kronen dragen, in plaats van de zoom voor de 
materialistische vulgaire zwijnen te werpen, die ze in 
de modder zouden vertrappen en ze vermengen met 
hun walgelijke mentale voedsel. Maar toch hebben 
deze mannen nooit de oorspronkelijke leringen van 
Hermes vergeten of over het hoofd gezien, met 
betrekking tot het doorgeven van de woorden van 
waarheid aan degenen die klaar zijn om het te 
ontvangen. Hun gebruikelijke houding is altijd strikt in 
overeenstemming geweest met het andere hermetische 
aforisme: De lippen van Wijsheid zijn gesloten, behalve 
voor de oren van Begrip” - The Kybalion



  

Hermetische Traditie
“Dit zijn degenen die deze houding van de 
hermetisten hebben bekritiseerd en die beweerden 
dat ze niet de juiste geest aan de dag legden in hun 
beleid van afzondering en terughoudendheid. Maar 
een ogenblik terugkijken op de pagina's van de 
geschiedenis zal de wijsheid tonen van de 
Meesters, die de dwaasheid kenden om de wereld 
te onderwijzen wat ze niet gewillig of bereid 
waren te ontvangen. De hermetisten hebben er 
nooit naar gestreefd martelaren te zijn, maar 
hebben in plaats daarvan stilletjes aan de kant 
gezeten met een medelijdende glimlach op hun 
gesloten lippen, terwijl de "heidenen luidruchtig 
om hen heen raasden" in hun gebruikelijke 
amusement om de eerlijke maar misleide 
enthousiastelingen ter dood te brengen en te 
martelen die dachten dat ze een ras van barbaren 
de waarheid konden opdringen die alleen begrepen 
kon worden door de uitverkorenen die langs Het 
Pad waren gevorderd.” - The Kybalion



  

Hermetische Principes
● Het Principe Van Mentalisme.
● Het Principe Van Correspondentie.
● Het Principe Van Vibratie.
● Het Principe Van Polariteit.
● Het Principe Van Ritme.
● Het Principe Van Oorzaak En Gevolg.
● Het Principe Van Geslacht.

“Hermetisch” Dicht



  

KABBALA



  

Kabbala
KABBALA betekent "ontvangen" in het Hebreeuws. Kabbala is een oud 
systeem van Hebreeuwse esoterische leringen, gecommuniceerd aan 
ingewijden door middel van symbolen en overeenkomsten. 

Het meest bekende en significante aspect van de kabbalistische 
symboliek is de levensboom, gevormd door tien Sfirot, of emanaties, 
verbonden door 22 paden. De Sfirot komen overeen met verschillende 
aspecten van menselijke mentale en emotionele kenmerken. Een elfde 
Sfira genaamd Daath, wordt niet beschouwd als een van de Sfirot, maar 
eerder als de plaats van waaruit de hele boom groeit, overeenkomend 
met het rijk van verborgen of occulte kennis.

Vanaf de Renaissance kwamen Joodse Kabbalah-teksten in de niet-
joodse cultuur terecht, waar ze werden bestudeerd en vertaald door 
christelijke hebraïsten en hermetische occultisten. De tradities van de 
christelijke Cabbala en de hermetische Qabbala ontwikkelden zich 
onafhankelijk van de joodse kabbala.



  

Kabbala



  

Kabbala
● 3 BELANGRIJKE ZUILEN

● Zuil van GERECHTIGHEID 
(Mannelijk)

● Zuil van GENADE
(vrouwelijk)

● Zuil van EVENWICHT
(mannelijke “gouden” kind)



  

Kabbala
BLIKSEMFLITS
Afdaling van Macht in Materie

De bliksemflits is een fenomeen 
van polariteit. Het wordt gevormd 
door de relatie van positieve en 
negatieve elektronen in de 
atmosfeer.

Het toont de relatie tussen de 
emanaties en hoe Bewustzijn 
afdaalde in Materie. De traditie 
leert dat dit onmiddellijk gebeurde, 
alsof het in een oogwenk was.



  

Kabbala
DE 4 WERELDEN VAN KABBALA

- Atziluth: De Wereld van Emanatie. 
De plek van ‘Wil’. De ‘Originele 
Geest’. Vertegenwoordigt het element 
‘Vuur’.

- Briah: De Wereld van Schepping. De 
plek van ‘Emoties’. Vertegenwoordigt 
het element ‘Water’.

- Yetzirah: De Wereld van Formatie. 
De plek van ‘Gedachten’. 
Vertegenwoordigt het element ‘Lucht’.

- Assiah:  De Wereld van Actie. De 
plek van handelen en uitvoering. 
Vertegenwoordigt het element ‘Aarde’.



  

VRIJMETSELAARS



  

Vrijmetselaars
Vrijmetselarij wordt door haar aanhangers beschouwd als een 
systeem van moraliteit dat is versluierd in allegorie en 
geïllustreerd door symbolen.

De eerste drie graden of kennisniveaus die aan nieuwe 
vrijmetselaars-ingewijden worden gecommuniceerd, zijn: 
Leerling, Metgezel en Meester Vrijmetselaar. Deze 
vertegenwoordigen symbolisch de drie aspecten van 
Bewustzijn: respectievelijk Gedachte, Emotie en Actie.

Vrijmetselarij is een oude esoterische traditie die gaat over het 
kennen van het Zelf, een 'Bouwer' van een betere geest en ziel 
worden, en uiteindelijk de opstanding van de Moraal In De 
Mens (zoals gepersonifieerd door de legende van de 
meesterbouwer, Hiram Abiff).



  

Opstanding

"Opnieuw Geboren" in het Licht



  

Eerstegraads Traceerbord: 
Een "Sleutel" Tot De Mysteries



  

Licht Uit De Duisternis

Ordo Ab Chao



  

Sigil (teken) van ALLE Vrijmetselaars



  

Sigil (teken) van ALLE Vrijmetselaars



  

Sigil (teken) van ALLE Vrijmetselaars



  

Sigil (teken) van ALLE Vrijmetselaars

De Donkere Nieuwe Wereldorde:

Een door mannen gedomineerde wereld 
zonder Licht; Duistere occultisten regeren 
met ijzeren vuist over een onwetende, tot 
slaaf gemaakte bevolking; een Geestelijke 

Gevangenis voor de verloren zielen.

De Lichte Nieuwe Wereldorde:

Universele Verlichting en Evolutie door 
Wijsheid en Persoonlijke 

Verantwoordelijkheid; Waarheid, Liefde en 
Vrijheid Heersen; de Wil van de Schepping 

vervuld.

De Wereld In Transitie:
Welke nieuwe wereldorde zal worden 

gecreëerd?



  



  

MARTINISTEN



  

Martinisme is een christelijke school van westerse esoterische 
mysterietradities die bij haar ingewijden de kennis en ervaring van 
hun eigen goddelijke oorsprong en vermogens opnieuw wil doen 
ontwaken, zodat we opnieuw kunnen worden verlevendigd in de 
volheid van de Goddelijke Onmetelijkheid. Dit streven wordt niet 
alleen ondernomen voor het welzijn van het individu, maar voor 
de hele mensheid en elke geest die lijdt buiten de grenzen van de 
Goddelijke Genade.

De traditie, algemeen bekend als het Martinisme, werd geboren 
uit de Franse vrijmetselarij van de 18e eeuw. Het evolueerde tot 
wat het is vandaag door vier primaire invloeden, namenlijk, die 
van;

1. Martinez de Pasqually en de Elus Coens
2. Jean Baptiste Willemoz
3. Louis Claude de Saint-Martin, de onbekende filosoof
4. Gerard Encausse (Papus) & The Modern Martinist Tradtion.

Martinisme



  

Reguliere Vrijmetselarij:
Graad I. Leerling
Graad II. Metgezel
Graad III. Meester

Veranda Klasse:
Graad IV. Bijzondere Meester
Graad V. Leerling Coën
Graad VI. Metgezel Coën
Graad VII. Maitre Élu Coën

Tempel Klasse:
Graad VIII. Grootmeester Coen (Grootarchitect)
Graad IX. Grand Élu van Zorobabel - Ridder van het Oosten en 
bevelhebber van het Oosten.

Heiligdom:
Graad X. Reaux Croix

Graden van de Élu Coën



  

De Universele Tableau
Het meest bekende en significante aspect van de martinistische 
symboliek is de Universele Tabel. In eerste instantie lijkt het qua 
vorm en structuur vergelijkbaar met de Kabbalistische 
Levensboom, maar bij nader inzien zijn er veel verschillen. 
Pogingen om de systemen op elkaar te enten leiden over het 
algemeen tot verwarring.

In zijn boek, the ‘Treatise on Reintegration’, noemt Pasqually dit 
diagram De Universele Tabel. Het vertegenwoordigt op 
symbolische wijze de zichtbare en onzichtbare werelden, en de 
banden die hen verenigen. In dit tabel wordt de Goddelijke 
Onmetelijkheid die bestond vóór de losbandigheid van de eerste 
wezens weergegeven door een cirkel die naar het oneindige is 
geopend, in het bovenste deel van de tekening. De grote cirkel die 
er net onder ligt, heeft verschillende niveaus: de eerste van deze 
niveaus bevindt zich onder de Goddelijke Onmetelijkheid en 
wordt de Super Hemelse Onmetelijkheid genoemd. Deze Super 
Hemelse Onmetelijkheid is samengesteld uit vier cirkels met de 
nummers 1, 2, 3 en 4. Aan de basis van cirkel nummer 4 bevindt 
zich nog een grote cirkel die Martinès de Pasqually de Centrale 
Ongeschapen Vuuras noemde. De ruimte die door deze cirkel 
wordt begrensd, en alles wat deze bevat, vormen wat de 
Universele Schepping wordt genoemd.



  

De Universele Tableau
•Volgens Martinès de Pasqually was de fout van de eerste geesten 
dat ze zichzelf als de gelijken van de Schepper beschouwden en 
uit zichzelf spirituele wezens wilden voortbrengen die ze onder 
hun controle wilden plaatsen.

•De Schepper verhinderde de losbandige geesten om hun plan uit 
te voeren. Met niets verborgen voor de Schepper, werden hun 
opstandige gedachten geopenbaard zodra ze werden gevormd en 
ze werden onmiddellijk verdreven uit de Goddelijke 
Onmetelijkheid.

•De Schepper maakte een plaats om de spirituele wezens vast te 
houden die waren afgedwaald van het Goddelijke. Dat gezegd 
hebbende, deze plek was niet alleen ontworpen om hen op te 
sluiten en hun misplaatste acties te beperken. Deze plaats zou ook 
dienen als het decor voor hun verzoening met het Goddelijke.

•Hoewel de Schepper het plan voor de Schepping bedacht, voerde 
de Schepper het niet uit. Deze missie werd toevertrouwd aan de 
Geesten die trouw waren gebleven aan het Goddelijke. Met dit 
doel heeft de Schepper hen geëmancipeerd, wat betekent dat 
hun rol werd veranderd en hen aldus de realisatie van het 
Goddelijk Plan toevertrouwde.



  

De Universele Tableau
•In beweging gezet, gaf de Schepping geboorte aan drie 
nieuwe werelden: de Super Hemelse Onmetelijkheid, de 
Hemelse Onmetelijkheid en de Aardse Wereld.

•Met oneindige mildheid liet de Schepper de losbandige 
geesten niet aan zichzelf over. Er ontstond een nieuwe 
categorie wezens wiens missie het was om de losbandige 
geesten te begeleiden bij hun terugkeer naar het goddelijke. 
Zij zijn de Kleine Kwartair Geesten, met andere woorden, de 
Mensheid.

•In tegenstelling tot alles wat is uitgestraald, behoort alles 
wat is geschapen, zoals het heelal en de aarde, tot de wereld 
van tijd, ruimte en materie. Het is een tijdelijke wereld die 
voorbestemd is om een   tijdelijke en niet-eeuwige duur te 
hebben.

•Het universele tableau is een onschatbare sleutel tot begrip, 
niet alleen het traktaat over reïntegratie, maar ook het werk 
van Louis-Claude de Saint-Martin, en de Martinistische 
symboliek in het algemeen.



  

GNOSTICI



  

Gnosticisme, uit het grieks: gnostikoi, vanuit het woord gnosis, wat 
'Kennis' betekent, in de zin van kennis door ervaring ipv theorieën, is 
een verzameling van religieuze ideeën en systemen die  aan het einde 
van de 1e eeuw na Christus tot begin 2e eeuw samenvloeiden onder 
Joodse en vroegchristelijke sekten, dat gericht was op het verkrijgen 
van directe kennis van het Zelf, de Wereld en de Godheid.

Gnostokoi-s, die zichzelf telestai noemden, zijn mensen "die gericht 
zijn". Het woord telestai is interessant, omdat in de Bijbel het woord 
chata wordt gebruikt om precies het tegenovergestelde over te 
brengen. In het Hebreeuws betekent het woord chata "het doel of 
pad missen". Het is ook het woord dat wordt gebruikt om een zondaar 
aan te duiden. Met andere woorden, een zondaar is het 
tegenovergestelde van een echte gnosticus - namelijk iemand die 
denkt. 

Gnosticisme



  

In het jaar 90 na Christus schreef de heilige Clemens van Rome een 
brief aan de ruziënde kerkfracties in Korinthe over leiderschap. 

Korinthe was op dat moment ontevreden over het leiderschap en was 
bereid hen te vervangen door leiders in de gewone gemeenschap. Dit 
werd natuurlijk bestreden omdat ze de bisschoppen als directe 
afstammelingen van de apostelen beschouwen. Dit gebeurt door 
handoplegging van leraar op leerling. Alleen de bisschoppen hadden 
de macht om priesters, diakenen, exorcisten, enz. te maken als een 
verlengstuk van de opdracht van de bisschoppen, maar konden 
zichzelf niet wijden.

Dus, evangelisten die naar nieuwe regio's werden gestuurd, worden 
als bisschop ingewijd om onafhankelijk te kunnen werken en hun 
theologische en liturgische vormen aan te passen aan de inheemse 
cultuur.

Basis Van Apostolische Successie



  

De apostelen en bisschoppen waren het 
oneens over veel fundamentele onderwerpen 
met betrekking tot de Schepping en de 
Schepper en de rol die de Christusfiguur zou 
moeten innemen in het leven van de 
volgeling. 

Naarmate de rivaliteit om voorrang groeide 
tussen de zetels van Alexandrië, Antiochië en 
Rome, werden de verschillen in cultuur groter.

Diversiteit Van De Vroegchristelijke Tijd



  

Rond 325 na Christus werd het christendom een officiële 
religie, gesteund door de rijke klassen. 

Constantijn, de toenmalige keizer van Rome, riep het eerste 
oecumenische of wereldwijde concilie bijeen waar ze erin 
slagen om "het eens te worden" over veel van de verschillen, 
uniforme vieringen van religieuze feesten, en de afkondiging 
van het vroege kerkelijke recht vast te stellen.

Mensen die de ontwikkeling van de Canon beïnvloeden 
waren Ireneaus, Marcion, Athanasius, Augustinus en de Raad 
van Rome, waar de eerste publicatie werd gedaan in 382 na 
Christus in het Latijn (Latijnse Vulgaat).

Raad van Nicea, en de ontwikkeling van 
de Canon
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Tussen het midden van de 2e eeuw en het begin van de 3e 
eeuw was het hoogtepunt van klassieke gnostische leraren 
en groepen als de innerlijke of geheime waarheid van Jezus.

Aan het einde van de 2e eeuw tot de 4e eeuw was de periode 
waarin de gnostici de reacties van de orthodoxe kerk en de 
veroordeling als ketterij en daaropvolgende neergang 
ervoeren.

De laatste bekende ‘echte’ gnosticus was Hypatia, van 
Alexandrië, waar wordt gezegd dat de kerkaanhangers haar 
huid van haar vlees pelden. (film. Agora)

Raad van Nicea, en de ontwikkeling van 
de Canon



  

● Focus op de transcendente realiteit en het inherente vermogen van 
alle mensen om rechtstreeks contact te maken met het Goddelijke.

● Herinterpretatie van Genesis, met Jahweh als een jaloerse, tot slaaf 
makende god - demiurg.

● Mensen als slapend in deze wereld, gevangen, gevallen en onwetend 
van hun ware aard.

● Wijsheidstradities interpreteren de uitspraken van Jezus als raadsels 
van esoterische wijsheid.

● Soteriologie, een doctrine van verlossing, ontwikkelde zich vanuit 
platonisme waarin de ziel opstijgt naar vereniging met het goddelijke.

● Een mythisch verhaal over de afdaling van een hemels wezen om de 
goddelijke wereld te onthullen als het ware thuis van de mens.

● Filosofische mythe als uitgebreid theologisch symbolisch gedicht.

Belangrijkste Kenmerken Van De Gnostische 
Beweging



  

● Fragmenten ontdekt zoals de Bruce Codex (1769), 
Askew (1773), Oeyen Fragments (1895), Berlin 
Codex (1896)

● Nag Hammadi-teksten werden in 1945 in Opper-
Egypte ontdekt

● Er werden meer dan 50 teksten ontdekt die 
mogelijk toebehoorden aan een nabijgelegen 
Pachomiaans klooster en werden begraven nadat 
de heilige Athanasius het gebruik van niet-
canonieke boeken had veroordeeld in zijn 
Feestbrief van 367 n.Chr.

Gnostische Niet-Canonieke Evangeliën En 
Literatuur



  

Algemeen overzicht

● Akte I. Uitbreiding van een eenzaam eerste principe (god) naar een volledig niet-fysiek 
(spiritueel) universum;

● Akte II. Schepping van het materiële universum, inclusief sterren, planeten, aarde en hel;

● Akte III. Schepping van Adam, Eva en hun kinderen;

● Akte IV. Latere geschiedenis van het menselijk ras.

Subplot

● Akte I. Uitbreiding van goddelijke kracht ("de ouder van het geheel") om het spirituele universum 
te vullen;

● Akte II. Diefstal en verlies van een deel van die macht in handen van een niet-spiritueel wezen 
("Ialdabaoth");

● Akte III. Misleiding van de dief leidt tot de overdracht van de macht aan een deel van de 
mensheid ("de gnostici");

●

● Akte IV. Geleidelijk herstel door het goddelijke van de ontbrekende kracht als gnostische zielen 
worden gewekt door een verlosser.

Klassieke Gnostische Mythologie



  

TAROT



  

Tarot
Oneindig Meer Dan Waarzeggerij

De Tarot Traditie gebruikt rijke, veelzijdige symboliek 
afgebeeld op een kaartspel van 78 kaarten om 
waarheden over de aspecten van ons eigen wezen en de 
wetten van de kosmos over te brengen. Het Tarot-deck 
bestaat uit twee componenten, de Grote Arcana en de 
Kleine Arcana. 

De Grote Arcana bestaat uit 22 kaarten, waarvan 11 
over aspecten van de menselijke psyche en 11 over 
aspecten van de Natuurwet. 

De Kleine Arcana bestaat uit 56 kaarten verdeeld in vier 
kleuren: Staven, Kelk, Zwaard en Munten, elk bestaande 
uit 14 kaarten (aas tot en met 10, plus 4 "hofkaarten" 
voor elke reeks).



  

Tarot
Oneindig Meer Dan Waarzeggerij

Helaas wordt de Tarot in de moderne tijd door velen 
gezien als niets meer dan een steunpilaar in het 
repertoire van "waarzeggers". Hoewel het 
kaartensysteem zou kunnen worden gebruikt als een 
intuïtief hulpmiddel bij het voorspellen, wordt dit door 
serieuze studenten van Tarot op zijn best als een 
bijkomstig gebruik beschouwd.

De Tarot werd traditioneel gezien, in zijn pure, 
esoterische vorm, als een middel om diepe waarheden 
door middel van geheime middelen over te brengen, 
zonder de boodschap op te schrijven of zelfs maar 
hardop uit te spreken. Als een foto meer zegt dan 
duizend woorden, spreekt een Tarot-deck, als het goed 
wordt begrepen, tot ontelbare miljoenen.



  

• De 7 stadia van Spirituele 
Ontplooiing zijn vertegenwoordigd 
door de 7 verticale lijnen van de 
Tarot Tableau;

• Bovenste rij vertegenwoordigt de 
7 dominante mentale
staten of principes;

• Middelste rij typeert de 
bemiddelingsactiviteiten of
agentschappen/wetten;

• Onderste rij staat voor condities 
of fenomenen die het resultaat zijn 
van de uitdrukking van de 
principes van de bovenste rij door 
de agentschappen van de 
middelste rij.

Tarot



  

MUNTEN

● Inherente Kwaliteiten
● Materiele Wereld

Aarde

KELKEN

● Emoties
● Emotionele Vlak

Water

ZWAARDEN

● Intellect
● Mentale Vlak

Lucht

STAVEN

● Acties
● Uitvoerende Vlak

Vuur



  

Tarot
Het Wiel Der Waarheid

ROTA = wiel (Latijn zelfstandig naamwoord rota)
TARO = Tarot (fonetisch equivalent)
AROT = cultiveren, groeien (Latijns werkwoord arare)
ORAT = pleiten (Latijns werkwoord orare)
TORA = wet (fonetisch equivalent Herbrew Torah)
ATOR = Hathor (Egyptische Godin Van Liefde)

“Het Wiel Van Tarot Cultiveert. Het Pleit Voor De Wet Van 
Hathor.”

- OF -

“Het Wiel Van De Tarot Brengt Orde Door Ons Te Vragen 
De Natuurwetten Te Leren.”



  

ROZENKRUISERS



  

Rozenkruisers
Rozenkruisers, van Latijnse 
zelfstandige naamwoorden rosa, wat 
roos betekent, en crux, crucis, wat 
kruis of kruisiging betekent. Het is een 
traditie van het esoterische 
christendom die is gebaseerd op 
allegorie en symboliek. Het is de 
mythische oprichter Christian 
Rozenkreuz, die de ziel 
vertegenwoordigt op zijn reis naar 
kennis en verlichting.



  

Rozenkruisers
Het belangrijkste symbool van de 
Rozenkruiserstraditie is het 
ROZENKRUIS. De Roos 
vertegenwoordigt de Geest en zijn 
symbolische kruisiging, zijn afdaling 
in de materiële wereld. Het kruis 
vertegenwoordigt de wereld van de 
materie, de vier elementen Aarde, 
Lucht, Water En Vuur.



  

Rozenkruisers
De ultieme leerstelling van de 
Rozenkruiserstraditie is de Universele 
Spirituele Wet van Eenheid, in het 
exoterische Christendom is het bekend als 
de 'Gouden Regel'. 

Simpel gezegd: 

“Behandel anderen als jezelf, want er is 
geen echte scheiding in de Natuur; als een 

ander lijdt, lijdt jezelf. Als iemand lijdt, 
lijden allen."



  

THEOSOFIE



  

Theosofie
Theosofie, van de Griekse zelfstandige naamwoorden, 
theos, wat God of Goddelijkheid betekent, en sophos, wat 
Wijsheid betekent. Theosofie betekent dus letterlijk 
Goddelijke Wijsheid.

Het is een systeem van esoterische filosofie dat onderzoek 
doet naar en directe kennis zoekt van de mysteries van het 
Zijn en de Natuur. Hoewel het een oude filosofie is, werd 
theosofie gepopulariseerd door een 19e-eeuwse occultiste 
genaamd Helena Petrovna Blavatsky, die de 
Theosophical Society oprichtte en vele beroemde werken 
van occulte leer schreef. De mantra van de Theosophical 
Society is:

 "Er Is Geen Religie Hoger Dan De Waarheid".



  

Theosofie
De belangrijkste leerstellingen van de theosofie zoals die 
door Blavatsky worden onderwezen, zijn dezelfde 
leerstellingen die in veel andere occulte scholen worden 
aangetroffen. De belangrijkste daarvan is het geloof in de 
aanwezigheid van een "goddelijke vonk" in elke persoon 
die, met de juiste discipline en training, kan leiden tot 
Spirituele Verlichting.

De aanhangers van de theosofie beschouwen zichzelf als 
'zoekers naar de waarheid', die ontevreden zijn over de 
wereld en die het niet eens zijn met de 
geloofsbelijdenissen van de georganiseerde religie. 
Theosofen erkennen het bestaan van een God, maar niet 
noodzakelijkerwijs van een persoonlijke God. Voor hen is 
God Natuur en Wet.



  

Theosofie
Theosofie leert ook dat de mensheid in het verleden vele 
incarnaties of variaties op aarde heeft gehad, die men 
'Wortelrassen' noemt. Deze moeten niet worden gezien als 
genetische rassen, maar eerder als verschillende soorten 
beschavingen die verschillende niveaus van Bewustzijn bereikten. 

Theosofie leert, in overeenstemming met het Hermetische 
Principe Van Ritme, dat er een cyclische kwaliteit of golfachtige 
voortgang in de tijd is, die lessen geeft en het bewustzijn 
beïnvloedt om bepaalde resultaten te produceren. 

Als de mensheid hun bewustzijn niet op een voldoende hoog 
niveau van bewustzijn kan brengen tijdens de herhaling van 
dergelijke golfcycli, kunnen ze "tegenslagen" ervaren in hun 
evolutionaire voortgang in de vorm van semi-vernietigings-niveau 
van gebeurtenissen, of catastrofes, die een herstart noodzakelijk 
maken van de mensheid uit de daaropvolgende ‘Wortelrassen’.



  

THELEMA



  

Thelema
Thelema is een systeem van magische praktijken en 
principes ontwikkeld door de 20e-eeuwse Grijze 
Magiër Aleister Crowley. Het hoofdgebod van 
Thelema, "Doe wat Gij Wilt, zal de gehele Wet zijn", 
wordt veel te vaak verkeerd begrepen en uit de 
context gehaald. 

Op de juiste manier gebruikt, verwijst het naar het 
thelemische concept van DE WARE WIL, dat het ware 
doel en levenspad van een mens vertegenwoordigt, 
dat in harmonie met de Wil van het Universum bestaat. 
Dit is het Pad waarop we worden geleid als we hebben 
geleerd de leringen van het Hoger Zelf en de 
Natuurwet te horen en te volgen.



  

Thelema
Voor degenen die geroepen zijn tot het Pad van 
Thelema, verwijst de Ware Wil naar het Grote Werk 
van Waarheid, Liefde en Vrijheid. "Doe wat Gij Wilt" 
betekent NIET "doen wat je wilt". De Ware Wil doen is 
de apotheose, een verheerlijking van Vrijheid, maar 
het is ook de strekst mogelijke band. 

Zoals Crowley zei: "Doe wat Gij Wilt, en niemand 
anders zal nee zeggen". Laat niets je afleiden van die 
strenge maar Heilige taak. Ware Vrijheid is absoluut 
"Uw Wil doen". Probeer iets anders te doen, en 
onmiddellijk zullen er obstakels opduiken. Elke 
handeling die niet in Harmonie is met de Ware Wil is 
grillig en vormt een belemmering in iemands leven.



  

Thelema
Het thelemische principe van "Doe wat Gij Wilt, zal de 
gehele Wet zijn" MOET in samenhang blijven met de 
verklaring die erop volgt: "LIEFDE IS DE WET. Liefde 
onder Uw Wil". Dit betekent dat een daad van 
menselijke wil moet worden uitgevoerd met Liefde 
(Hoger Bewustzijn) als basis, anders zal het 
resulterende product uiteindelijk chaotisch zijn. 

Alleen actie gebaseerd op liefde, en daarom in 
Harmonie met Moraliteit en Natuurwetten, zou ooit 
echte Orde kunnen scheppen, hetzij in ons persoonlijk 
leven, hetzij in de samenleving als geheel.



  

Thelema
Crowley verwees naar MAGICK als "de wetenschap en 
kunst van het beïnvloeden van verandering die 
plaatsvindt in overeenstemming met de Ware Wil", de 
Wil van de Schepping. 

Dit onderscheidt Echte Magie duidelijk van Tovenarij, 
wat "de wetenschap en kunst is van het beïnvloeden 
van verandering die plaatsvindt in overeenstemming 
met de ego-gedreven wil van de beoefenaar".



  

Thelema
Crowley suggereerde ook het idee van de "Heilige 
Beschermengel", die verwees naar een diepe 
verbinding met het Hogere Zelf, een verbinding die de 
thelemiet naar de Ware Wil zou leiden.

Om ervoor te zorgen dat de Heilige Beschermengel 
zich in ons leven manifesteert, moeten we leren 
luisteren naar zijn Wijsheid door de stem van het ego 
te kalmeren, de kracht die aan het werk is als we 
weigeren toe te geven dat we ongelijk hebben gehad, 
de kracht die ooit probeert ons van het Pad van 
Wijsheid af te leiden.



  

Thelema
De centrale tekst van Thelema is Liber Al vel Legis, 
beter bekend als "Het Boek van de Wet”. Crowley 
beweerde dat dit boek aan hem was gedicteerd door 
gekanaliseerd schrijven van een Hoger Spiritueel 
Bewustzijn dat hij "Aiwass" noemde. 

Door de ontvangst van dit boek verkondigde Crowley 
de komst van een nieuwe fase in de spirituele evolutie 
van de mensheid, die hij De Eon van Horus noemde, 
het tijdperk waarin de mensheid zich eindelijk zou 
beginnen af te stemmen op de Natuurwet en de Wil 
van de Schepping.



  

Thelema
"De Wet van de Sterken: dit is onze Wet en de Vreugde van de Wereld." — AL. II. 2
"Doe wat Gij Wilt, zal het geheel van de Wet zijn." — AL. ik. 40
'Gij hebt geen ander recht dan uw Wil te doen. Doe dat, en niemand anders zal nee zeggen.” — AL. I. 42-3
"Elke man en elke vrouw is een ster." — AL. I. 3

Er is geen god dan de Mens.

1. De mens heeft het Recht om volgens zijn eigen Wet te leven:
● om te leven op de manier die hij Wil;
● om te werken zoals hij Wil;
● om te spelen zoals hij Wil;
● om te rusten zoals hij Wil;
● om te sterven wanneer en hoe hij dat Wil.

2. De mens heeft het recht om te eten wat hij Wil;
● om te drinken wat hij Wil;
● om te wonen waar hij Wil; 
● om te bewegen op het oppervlak van de aard ezoals hij Wil.

3. De mens heeft het recht om te denken wat hij Wil;
● om te spreken wat hij Wil;
● om te schrijven wat hij Wil;
● tekenen, schilderen, kerven, etsen, vormen, bouwen zoals hij Wil;
● om zich te kleden zoals hij Wil.

4. De mens heeft het recht om lief te hebben zoals hij Wil.
“Neem je vulling en Wil van Liefde zoals je Wilt, wanneer, waar en met wie je Wilt.” — AL. I 51

5. De mens heeft het recht om degenen te doden die deze rechten zouden dwarsbomen.

"De slaven zullen dienen." — AL. II. 58
"Liefde is de Wet, liefde onder de Wil." —AL. I. 57



  

Doe Wat Gij Wilt, Zal De Gehele 
Wet Zijn

Liefde Is De Wet. Liefde Onder Uw Wil

“De absolute Heerschappij van 
de Staat zal een functie zijn 
van de absolute Vrijheid van 

elke individuele wil.”

- Aleister Crowley



  

DONKER OCCULTISME



  

Tovenaars, Duistere Luciferianen, Satanisten, Setianen, Qliphotische 
Kabbalisten, Duistere Vrijmetselaars, Duistere Rozenkruisers

Cultus Van De Zwarte Zon



  

Tovenaars, Duistere Luciferianen, Satanisten, Setianen, Qliphotische 
Kabbalisten, Duistere Vrijmetselaars, Duistere Rozenkruisers

Cultus Van De Zwarte Zon



  

Blavatsky Over Tovenaars
... voor de ware student van de Occulte Kennis, Witte of Goddelijke 
Magie zou niet meer in de natuur kunnen bestaan   zonder zijn 
tegenhanger Zwarte Magie, dan een dag zonder nacht ... alles in die 
natuur heeft een occulte - een heldere en een nachtkant, en... het is 
waar, Magie is nog steeds in volle gang onder de mensheid, hoe blind 
deze laatste ook is voor haar stille aanwezigheid en invloed op haar 
leden, hoe onwetend de samenleving ook mag zijn en blijven voor 
haar dagelijkse en elk uur weldadige en schadelijke effecten. 

De wereld is vol van zulke onbewuste tovenaars - zowel in de politiek 
als in het dagelijks leven, in de kerk als in de bolwerken van het Vrije 
Denken. De meeste van die magiërs zijn 'tovenaars', helaas, niet 
metaforisch maar in nuchtere werkelijkheid, vanwege hun inherente 
egoïsme, hun wraakzuchtige aard, hun afgunst en boosaardigheid.

De ware student van Magie, is zich goed bewust van de waarheid, 
kijkt medelijdend toe en, als hij wijs is, zwijgt. Want elke poging die hij 
doet om de universele blindheid te verwijderen, wordt alleen beloond 
met ondankbaarheid, laster en vaak vloeken... Leugens en laster 
worden zijn lot, en zo wordt de weldoener al snel aan stukken 
gescheurd, als beloning voor zijn welwillende verlangen om te 
verlichten.



  

DEEL III
OCCULTE SYMBOLIEK

Een Geheime Taal Die In Het Volle Zicht 
Verborgen Is.



  

Alles is samengesteld uit symbolen. Alle symbolen zijn samengesteld uit een reeks elementen. Deze 
elementen kunnen geometrische figuren zijn, nummers of bepaalde
kleuren. Zelfs de letters die ik nu schrijf. Alles heeft een vorm, een betekenis en een vibratie. Minstens 
in onze gedachten. 

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat symbolen, hoewel ze een universele taal zijn, 
voornamelijk binnen een context worden gebruikt. In de oudheid was een sumbolon, het Griekse 
woord voor symbool, een voorwerp van hout, keramiek en metalen. Gesneden en gegoten beelden 
zijn dus echte symbolen. De gesneden en gegoten beelden zijn in de eerste plaats voor ons gemaakt 
om het onzichtbare met het zichtbare, het spirituele met het materiële, de hemel met de aarde te 
kunnen relateren en begrijpen. Symbolen worden nu gebruikt om een boodschap over te brengen, 
om ideeën op te roepen, om ze te verbinden met andere materiële of immateriële zaken. Vroeger 
werd een symbool opgedeeld in twee delen, met de bedoeling dat partijen die delen weer tot eenheid 
zouden brengen. Naarmate de tijd verstreek, kreeg het woord symbool een bredere betekenis. 
Symbolen worden gebruikt om het onvermogen om dingen op een precieze en rationele manier uit te 
leggen aan te vullen.

Symbolen



  



  

Archetypen

Driehoek
Evenwicht
Synthese
Unie
Scherpte
Intellect

Cirkel
Eeuwigheid
Heelheid
Perfectie
Vloeibaarheid
Compleet
Goddelijkheid

Vierkant
Stabiliteit
Stijfheid
Geaard
Onvolmaakt
Basis
Aards

Kruis
Macht
Autoriteit
Kracht
Focus
Wil

Ster
Geest
Soevereiniteit
Prestatie
Openheid
Eenheid

Een origineel patroon of model waaruit alle dingen van dezelfde soort zijn 
gekopieerd of waarop ze zijn gebaseerd; een model of eerste vorm; een 

prototype.



  

Correlationeel Denken
De studie en het begrip van symboliek bevordert wat bekend staat als correlationeel 
denken. Zulk denken ontbreekt helaas bij de meeste mensen.

Als ik bijvoorbeeld vaststel dat:

De meerderheid van de mensen zou niet in staat zijn om het antwoord op de waarde van 
de auto te geven, of uit te leggen waarom het zo is.

Symbolisch analfabetisme in combinatie met de wijdverbreide afwezigheid van correlatief 
denken heeft het dramatisch gemakkelijker gemaakt voor degenen die hun kennis van 
symbolen en archetypen gebruiken om gedrag op onbewust niveau te manipuleren.

= 11.11
= 33.33++ =



  

Het Betty Crocker Raadsel
Archetypische Symboliek Toegepast Voor Manipulatie

Begin jaren 50 produceerde Betty Crocker 
Foods een instant cakemix. Ze omarmden 
al sinds 1931 snelheid en gemak in de 
keuken met producten als Bisquick, maar 
dit verhaal komt voort uit een cakemix die 
ze in 1952, bijna 2 decennia later, 
lanceerden. 

Het probleem was dat het cakemengsel 
niet verkocht. Betty Crocker Foods 
wendde zich tot de wetenschap van de 
psychoanalyse om "het probleem op te 
lossen"... met andere woorden, om mensen 
iets te laten kopen waarvan het bedrijf al 
wist dat ze het niet wilden.



  

Het Betty Crocker Raadsel
Archetypische Symboliek Toegepast Voor Manipulatie

Om te citeren uit het boek "Finding Betty Crocker" van 
Susan Marks:

"Op dat moment was het bedrijf nog steeds bezig met het 
verfijnen van zijn benadering van marketing. Terwijl ze 
probeerden een snel en gemakkelijk product te promoten 
dat nog steeds een 'verse, 'zelfgemaakte'" kwaliteit 
behield, 'was de markt traag om te rijpen'. bedrijf deed een 
beroep op het marktonderzoek van Dr. Burleigh Gardner 
en Dr. Ernet Dichter, beide bedrijfspsychologen:

‘Het probleem waren volgens psychologen eieren. Vooral 
Dichter vond dat eipoeder, dat vaak in cakemixen wordt 
gebruikt, achterwege moet blijven, zodat vrouwen een 
paar verse eieren aan het beslag kunnen toevoegen, wat 
hen een gevoel van creatieve bijdrage geeft.'

Als gevolg hiervan veranderde General Mills (die eigenaar 
is van Betty Crocker) hun product en liet het eipoeder in 
hun mixen achterwege. De eis om thuis eieren toe te 
voegen werd op de markt gebracht als een voordeel, 
waardoor de kwaliteit van 'zelfgemaakte' authenticiteit 
aan de dooscake-mix werd verleend."

“Voeg Gewoon Een Ei Toe”



  

Het Betty Crocker Raadsel
Archetypische Symboliek Toegepast Voor Manipulatie

Het Ei, als een van de belangrijkste en oudste 
archetypische symbolen, bevat zeer diepe, vaak 
onbewuste, overeenkomsten met Leven, 
Geboorte en Schepping, waardoor het hele 
proces van het maken van de taart meer 
betekenis krijgt in de geest van de huisvrouw. 
Op deze manier zou ze, in plaats daarvan, "leven 
geven" aan haar man en familie.

Het recept wijzigen om een ei aan het mengsel 
toe te voegen bood de schuldige huisvrouw een 
uitweg. Door meer te doen dan alleen water toe 
te voegen, door een ingrediënt toe te voegen 
dat psychologisch verweven was met haar eigen 
levengevende en creatieve vermogens, kon ze 
haar schuldgevoel wegnemen.

Het eindresultaat: de verkoop van de 
ongewenste cakemix schoot omhoog.



  

Voormalig Apple-directeur Jean 
Louis Gassée noemde het logo

'het symbool van lust en kennis'. 

Het Apple-logo symboliseert ons 
gebruik van hun computers om 
kennis te vergaren en, idealiter, 
de mensheid te verlichten.

bite, fonetisch a “byte”

Het Apple Raadsel
Archetypische Symboliek Toegepast Voor Manipulatie



  

Zonnesymboliek

Betekenissen / Interpretaties:
Licht, Leven, Levenskracht, Levensessentie, Geest, Kennis, Macht, Verlichting, Groei, Kracht, 

Koningschap, Soevereiniteit, Vertrouwen, Duidelijkheid, Vernieuwing, Opstanding



  



  



  

Parijs, Frankrijk
Triomfboog



  

Den Haag, Nederland
Binnenhof



  

Bloed Symboliek

Betekenissen / Interpretaties:
Leven, Levenskracht, Vitaliteit, Flow, Beweging, Fluïditeit



  



  

Astro-Theologische Symboliek

Betekenissen / Interpretaties:
Autoriteit, Macht, Intelligentie, Goddelijkheid, Hemelen / Hogere Rijken, Reizen, 

Ontsnappen, Comfort, Plezier, Gemoedsrust, Seksualiteit, Vruchtbaarheid, Vereniging



  

Berlijn, Duitsland 
Overwinningszuil



  



  



  



  

Pentagram Symboliek
Geest

Water

Vuur

Lucht

Aarde



  



  



  

Alziende Oog Symboliek

Betekenissen / Interpretaties:
God / Schepper, Goddelijkheid, Bron, Licht, Kennis, Waarheid, Intelligentie, Vonk van het 

Goddelijke, Soevereiniteit, Eenheidsbewustzijn



  



  

Verlichte Fakkel Symboliek

Betekenissen / Interpretaties:
Licht, Kennis, Waarheid, Intelligentie, Inzicht, Duidelijkheid



  



  

Uil Symboliek

Betekenissen / Interpretaties:
Kennis, Intelligentie, Inzicht, Geheimhouding, Predatie, Nacht, Duisternis



  440-404 v. Chr. Oud Attica Athene



  

Dennenappel Symboliek

Betekenissen / Interpretaties:
Spirituele Verlichting, Ontwaken, Wijsheid, Transformatie



  



  



  

Faces Symboliek

Betekenissen / Interpretaties:
Controle, Overheersing, Kracht, Gecombineerde Macht, Autoriteit, Eenheid



  



  

Geruite Vloer Symboliek

Betekenissen / Interpretaties:
Bewusteloosheid, Onwetendheid, Immoraliteit, Slavernij



  



  

Hyperkubus Symboliek

Betekenissen / Interpretaties:
Totale Controle, Overheersing, Beknelling, Opsluiting, Geen Ontsnapping, Opsluiting, 

Slavernij
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