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Inleiding
De Wet van Oorzaak en Gevolg is heel simpel. Dat kan men lezen in de
Bijbel, maar wie er ogen voor heeft kan het ook ‘lezen’ in het boek der
Natuur.
In Galaten 6: 7 Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat
de mens zaait, dat zal hij ook maaien.
En wie het zwaard neemt, zal door het zwaard vallen. Het gaat om het
zogenaamde boemerang-effect. Mattheus 26 : 52 want allen, die het
zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.
https://www.youtube.com/watch?v=t-s_Mp5-05g
De Wet van Oorzaak en Gevolg
In onze Westerse samenleving hebben wij nog steeds niet begrepen dat
ons eigen leven en onze levenswandel door de Wet van Oorzaak en
Gevolg wordt beheerst, gecontroleerd en hersteld. Onze materiële wereld
wordt door feilloos werkende natuurwetten geregeerd en geregeld.
Toeval bestaat niet. Ook de onzichtbare wereld wordt door deze feilloos
werkende wetten geregeerd, waarin niets aan het toeval wordt
overgelaten. Van minuuut tot minuut worden wij gecontroleerd, geleid,
bestuurd en in de gaten gehouden. Ons gebrek is dat de wetenschap en
gewone mens voornamelijk naar de gevolgen staart en niet de oorzaken
opspoort.
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Wij kunnen er iets van begrijpen door naar ons lichaam als organisme te
kijken, daar de verschillende delen met elkaar in verband staan en
samenwerken. Ons lichaam is de kosmos in het klein. In groter verband
vormen alle menselijke lichamen de gezamelijke mensheid als één
orgaan. Daarboven staat de geestenwereld die voor ons normaliter
onzichtbaar is. Het Heelal en de samenleving zou uit elkaar vallen indien
het geen organisme was. Voor ons oog werken verborgen krachten die
alles in stand houden. Boven de Wet van Oorzaak en Gevolg staat geen
rechter en executeur. Wijzelf zijn in zekere zin ons eigen rechter en
executeur. Wanneer ergens in
het heelal, of op aarde, onrecht
plaatsvindt, wordt dat vanuit
deze Wet hersteld om de
harmonie te bewaren. Elke
daad en gedachte komt voort uit
een bewustijn, zodat elke
wijziging die gericht is op
herstel, ook uit dat bewustzijn
zal ontstaan en in werking zal
worden gezet.

Alles in de kosmos is energie. Liefde en haat zijn dynamische
magnetische krachten, die elk hun uitwerking hebben om de harmonie in
de schepping te herstellen of te verstoren. De Wet van Oorzaak en Gevolg
is geen blinde niets ontziende kracht in het organisme van de kosmos.

Wij beslissen zelf over ons lot. Daarboven staan onze helpers, die vol
barmhartigheid zorgdragen voor de instandhouding van het heelal.
Barmhartigheid is deswege niet slechts een menselijke of Goddelijke
eigenschap, maar is een Wet van gerechtigheid en liefde. Niet slechts de
omstandigheden vormen ons leven, nee, wij zijn het zelf, onze daden,
gedachten, woorden, gewoonten, die ons vormen en maken tot wat wij
zijn en wat deze wereld is. Wij zijn zoekers op aarde, en de zoektocht
naar waarheid vanuit onze innerlijke drang wordt beloond. Wanneer wij
de waarheid als een schat hebben ontdekt, kan niets ons deze ontnemen.
Wij ontvangen in ons korte of langere leven de mogelijkheden om ons te
vormen, om ons bewustzijn te verhogen. Die kans komt geen tweede
keer. Vandaar dat ons leven zo belangrijk is en een uitdaging vormt.

3

4

De eenheid in de kosmos is onlochenbaar. Alles staat met alles in verband
als een organisme. Vandaar dat de wet van oorzaak en gevolg dé
wezenlijke wet is die alles beheerst en beinvloedt.
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Angst werkt daarbij verlammend. Wij hebben niets te vrezen, want alles
werkt ten goede mee indien wij oprecht meewerken aan onze vorming.
Wij programmeren daarbij zelf onze atomen, genen en organen, om er de
vruchten van te mogen oogsten. Wie goed doet, goed ontmoet, en
goeddoen voelt goed, geeft bevrediging. Haat, jaloezie, afgunst, etct.
brengt in onze hartstochten gif teweeg, waardoor we ziek worden en
beroerd. Wanneer wij beseffen dat wij als mens het resultaat zijn van ons
eigen denken en doen, zouden wij mededogen, vriendelijkheid,
zelfbeheersing, samenwerking, en dergelijke gretig aanleren om daardoor
een aangename persoonlijkheid te worden.
In het boekje “De Wet van Oorzaak en Gevolg” door G.W. van Pelt, staat
het volgende op bladzij 37: Mensen verschaffen echter veel meer dan
alleen maar een tehuis of omgeving voor hun kinderen. Het leven is niet
een kwestie van kans en toeval –dat zijn maar woorden om menselijke
onwetendheid te verbergen. Al wat bestaat is een gevolg van een keten
van oorzaken Waarom komen bepaalde kinderen bij bepaalde ouders?
Etc.
Elke actie die in beweging wordt gebracht komt tot een daad, die als een
boemerang met gelijke kracht wordt teruggestuurd naar degene die de
daad pleegde. Het nalaten van barmhartigheid is dan ook de grootst
denkbare zonde tegen anderen en tegen zichzelf. Wie echt in nood
verkeert en op onze levensweg langskomt, eist onze hulp op waarop hij
als medemens recht heeft. Mededogen of compassie is de grote Wet die
boven alle andere wetten staat. Wie niet de helpende hand uitsteekt kan
wachten tot er een molensteen om zijn hals gebonden wordt waarmee hij
in de diepten der zee wordt geworpen, zie Lukas 17:2.
Wij zijn als mens met het universum één. Doordat de Schepper als de
grote Eén alles aan wetmatigheden onderworpen heeft, die feilloos
functioneren, is er boven het universum geen hoger gezag nodig. Wij
dienen dan ook zelf de oorzaken van alle kwaden weg te nemen om tot
een gezonde aarde, mensheid en toekomst te komen.
5
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p.47. Wet van Oorzaak en Gevolg: Geen verzoening door bloed
Maar als we even buiten de enge kring van het geloof treden en het heelal
zien als een geheel, dat door voortreffelijke ordening van delen in
evenwicht wordt gehouden, hoezeer verzet zich dan alle gezonde logika
en het geringste gevoel van rechtvaardigheid tegen dit Plaatsvervangend
Lijden! Als de boosdoener alleen slechts tegen zichzelf zondigde, en
niemand dan zichzelf onrecht aandeed; als hij door oprecht berouw
vroegere gebeurtenissen kon uitwissen, niet alleen uit het geheugen van
de mens, maar ook uit die onvergankelijke annalen, die geen godheid –
zelfs niet de Allerhoogste- kan laten verdwijnen, dan zou dit dogma
misschien niet onbegrijpelijk zijn.. Maar om vol te houden dat men zijn
medemens onrecht kan aandoen, hem kan doden, het evenwicht in de
maatschappelijke orde van de dingen kan verstoren en dan –gedreven
door lafheid, hoop of dwang- vergeven kan worden door te geloven dat
het vergieten van het bloed van de één, het vergieten van het bloed van
de ander uitwist, dát is ongerijmd! Kunnen de gevolgen van een misdaad
uitgewist worden, zelfs al zou de misdaad zelf worden vergeven? De
gevolgen van een oorzaak worden nooit beperkt tot de grenzen van die
oorzaak, evenmin kan de uitwerking van een misdaad worden begrensd
tot de misdadiger en zijn slachtoffer.
De menselijke wetten hebben wel preventieve maatregelen en
strafmaatregelen, wat niet mag. De wet van Oorzaak en Gevolg regelt
zelf de straf. Wij dienen kwaad niet met kwaad te vergelden. En ook de
vergelding die aan de wet eigen is, mogen wij niet ter hand nemen. Staten
eigenen zich het recht toe om legaal te moorden, te stelen en te roven.
Wie goed met kwaad vergeldt is een grote misdadiger, niet alleen voor
anderen maar voor zichzelf, ook al is hij koning of ambtenaar. Men zal
oogsten wat men zaait. Zie hoofdstuk 5 van de Odes van Salomo
My achtervolgers sal kom, maar hulle sal my niet grijp nie. Hulle plan
sal tot dwaasheid word, en wat hulle saamgesweer het, sal terugkom op
6
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hulle eie hoofde; want hulle het ’n plan uitgedink, maar dit sal vir hulle
tot niks kom nie. Hulle het besoedelde planne gesmeed, maar dit bevind
dat dit tevergeefs was. Want my hoop is gevestig op Jahweh, en ek sal
niet vrees nie. Omdat Jahweh my redding is, sal ik niet bevrees wees nie.
Hy is soos ’n Kroon op my hoof, en ik sal nie wankel nie. Selfs as alles
sou wankel, sal ik vasstaan. Selfs as alles was sigbaar is vergaan, sal ik
nie sterf nie. Want Jahweh is met my en ek is met Hem. Hallelujah prijs
julle Jahh.

Citaat uit het boekje “De Wet van Oorzaak en Gevolg”, p.73:
Het besef dat wij meester zijn over ons eigen lot neemt de vrees weg dat
wij op zekere dag door toevallige omstandigheden door het noodlot
kunnen worden getroffen. Al wat ons overkomt hoort bij ons, is het
gevolg van ons eigen denken en handelen in het verleden en is in feite
precies dat wat wij nodig hebben om uit te groeien boven de
tekortkomingen en fouten die deze gevolgen in het leven hebben
geroepen. De gedachte aan straf die ons door iets of iemand is opgelegd
moeten wij volkomen uitbannen. Dit betekent wel; dat we ons niet tegen
ons lot moeten verzetten, maar ons karma moeten accepteren of
ondergaan in een positieve houding, dat we, zoals het heet ‘er het beste
van moeten maken’, wetende dat we met elke rekening die we hebben
vereffend een vrijer mens zullen zijn. Degenen die gemakzuchtig en
onverschillig zijn en weinig gevoel voor verantwoordelijkheid bezitten
zullen, als karma in het denken van de meerderheid een plaats heeft
gekregen, langzamerhand wakker worden, want ook zij zouden meer en
meer de krachtgevende mentale atmosfeer gaan aanvoelen. Als de leer
7
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van Karma (oorzaak en gevolg) algemeen erkenning heeft gevonden, zal
men niet langer geloven iets voor niets te kunnen krijgen, of diegenen
benijden die meer hebben dan wijzelf. Wij zullen weten dat de tijd van
de opeenvolgende cyclussen alle kwaad zal rechtzetten; dat de enige
manier om de schatten van het leven te verwerven is, zich te concentreren
op onze plichten en de gevolgen aan de Wet (van oorzaak en gevolg)
over te laten.
Een mens kan eenvoudig niet lang voor zichzelf alleen leven, daartegen
verzetten zich de natuurwetten; en juist omdat zo vele miljoenen
onverstandige en onwetende mensen dat proberen, is er zoveel ellende en
ongeluk in de wereld. De geschiedenis toont ons dat de grootheid van
een mens afhangt van de mate waarin hij zichzelf heeft vergeten en voor
de wereld heeft geleefd. Dat is duidelijk, want een groot man (of vrouw)
heeft een groot gezichtsveld en rust
niet voor hij dat grotere
gezichtsveld binentreedt. Een mens
die alleen voor zichzelf leeft, heeft
een zeer beperkte en bekrompen
visie, en vindt maar al te gauw dat
de meeste anderen hetzelfde
beperkte
en
bekrompen
gezichtsveld hebben…………….
.
Een mens die met de natuur meewerkt, die voor harmonie werkt, die
werkt voor liefde, voor mededogen en meeleven, die voor broederschap
en welwillendheid werkt, zal ontdekken dat de hele evolutionaire stroom
van de natuur met hem is en voor hem werkt; en de mens die werkt voor
haat, die werkt voor persoonlijk voordeel, die tegen de stroom inzwemt,
die zijn kleine wil plaatst tegenover de evoluerende levensstromen van
de natuur, zal de druk ondergaan van het volle en onberekendbare
gewicht van de natuur.
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Er is niets dat een mens intellectueel zo verlamt en geestelijk zo verblindt
als een bezig zijn met en opgaan in zijn eigen beperkte persoonlijke
vermogens.

http://solaas.jouwweb.nl/het-spel-des-levens-kosmische-wetten
Het spel des levens: Kosmische wetten. (citaat)
Om het Spel des Levens te gaan begrijpen, is het goed om eerst
kennis te nemen van de regels van dit spel. Dit zijn de Cosmische
Wetten die altijd en overal in de gehele Cosmos gelden en waar
niets of niemand zich aan kan onttrekken.
De Regels van het Spel des Levens (Citaat)
De werking van de Cosmische Wetten is gebaseerd op
onze intentie. Ons feitelijk gedrag is daarbij van ondergeschikt
belang. Wanneer we stelen van een ander, dan zijn we volgens de
Nederlandse wet strafbaar, los van onze intenties. Wat nu wanneer
we door het stelen van het brood het leven van ons kind redden? Of
wanneer we dit juist niet doen, uit angst voor straf?
Er zijn 13 afzonderlijke Cosmische Wetten die gezamenlijk de
regels vormen van het Spel des Levens. Deze 13 Cosmische
Wetten werken altijd in onderlinge samenhang.
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De Wet van Ritmische Beweging zorgt ervoor dat alles heen en
weer beweegt. In-uit, op-neer, eb-vloed, leven-dood of dagnacht, om maar een paar voorbeelden te noemen.
De Wet van Compensatie zorgt ervoor dat onze intenties vroeg of
laat gecompenseerd zullen worden. Deze compensatie werkt zowel
positief als negatief.
De Wet van de Aantrekkingskracht zorgt ervoor dat het gelijke
altijd het gelijke aantrekt. Soort zoekt soort. Het maakt daarbij niet
uit of het over bijvoorbeeld mensen, voorwerpen of gebeurtenissen
gaat.
De Wet van Betrekkelijkheid zorgt ervoor dat alles betrekkelijk is.
Deze spelregel voorkomt dat we levenslessen te leren krijgen die
voor ons te hoog gegrepen zouden kunnen zijn.
De Wet van Polariteit zorgt ervoor dat iedere energie twee uitersten
kent: de laagste en de hoogste trilling. Dit zijn de twee tegenpolen,
zoals bijvoorbeeld warm-koud, zwart-wit, yin-yang, man-vrouw of
hoog-laag. In het midden tussen beide uitersten vinden we vaak de
waarheid van de juiste weg.

De Wet van Vergankelijkheid zorgt ervoor dat alles wat geboren
wordt, ook weer zal vergaan. Maar ook de dood is
vergankelijk.Alles wat afsterft, levert zo weer de bouwstoffen voor
nieuw leven. Deze Wet wordt daarom ook wel de Wet van
Reïncarnatie genoemd.

De Wet van Geslacht zorgt ervoor beide geslachten - man en vrouw
- complementair aan elkaar zijn. Man en vrouw vullen elkaar aan,
en hebben elkaar nodig voor een optimaal resultaat. Dit wordt ook
wel de Wet van Complementariteit genoemd. (Momenteel is er een
nieuw geslacht bijgekomen, nl gender = man-vrouw)

De Wet van Behoud van Energie zorgt ervoor dat energie nooit
verdwijnt. Laten we daarbij niet vergeten dat alles energie is. Bij
het vergaan gaat de energie over van het oude naar het nieuwe.

De Wet van Handeling zorgt ervoor dat handeling en intentie
beiden nodig zijn voor het beoogde effect. Deze Wet benadrukt
hetprincipe van geen woorden, maar daden. Alleen wanneer onze
intentie en ons gedrag in dezelfde richting wijzen, zullen we in staat
zijn om het gewenste resultaat te bewerkstelligen.

De Wet van Omzetting van Energie zorgt ervoor dat alle
energie kan wordt omgezet. Alle energie draait hierdoor dus in
kringlopen rond. Hogere energieën absorberen daarbij lagere.
9
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De Wet van Overeenstemming zorgt ervoor dat elk kleinste stofje
de eigenschappen van het totaal in zich draagt. Alles is hierdoor
verbonden met elkaar. Bewustzijn is energie en energie is
bewustzijn. Bewustzijn is de lijm van de gehele Cosmos.
De Wet van Oorzaak en Gevolg zorgt ervoor dat elke oorzaak een
gevolg heeft, en elk gevolg een oorzaak. Toeval bestaat daarbij
niet. Toeval is niets anders dan onbegrepen dynamiek.
De Wet van Karma zorgt ervoor dat alles wat we anderen geven,
vroeg of laat ook aan ons wordt (terug)gegeven. Omwille van onze
Vrije Wil mogen wij in dit leven doen en laten wat ons goed
dunkt. We kunnen ons echter nooit onttrekken aan de vruchten van
dit gedrag, dankzij deze Wet van Karma.
De Paden van het Spel des Levens
Ons leven op Aarde vormt onze Leerschool. Alles wat ons in ons
leven overkomt zijn lessen waarvan we mogen leren (in overeen
stemming met de Wet van Betrekkelijkheid). En via het leven
mogen we in alle uiterlijke en innerlijke verschijningsvormen zelf
alles ondervinden, van het allermooiste tot het aller
ergste, als gever en als ontvanger. En omdat eigenlijk
alles kan worden beschouwd als een dynamisch evenwicht
ontvangen we vroeg of laat ook alles wat we anderen geven
(conform de Wet van Compensatie). We mogen oogsten wat we
zelf zaaien! Daarom ook het advies om anderen niet dat aan te doen
wat we voor onszelf liever ook niet willen laten geschieden. Juist
door het goede te doen mogen we zelf ook het goede
ontmoeten. De werking van het Spel des Levens wordt aldus
volledig bepaald door de 13 Cosmische Wetten.
Elk van onze zeven leefwerelden bestaat in essentie uitsluitend uit
trillingen, oftewel energieën. Opklimmend van lage, grofstoffelijke
energieën naar steeds hogere, fijnstoffelijkere energieën zijn dit
onze zeven innerlijke leefwerelden:
o
de fysieke wereld (de wereld van de vaste materie)
o
de gevoelswereld (de wereld van de emoties)
11
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de mentale wereld (de wereld van de denkbeelden)
de astrale wereld (de wereld van uitstraling)
de etherische wereld (de wereld van levensenergieën)
de causale wereld (de wereld van de ziel)
de geesteswereld (de wereld van de pure geest)

Hoe te leven op Aarde? Zeven karmische adviezen:
1. Wij durven fouten te maken
Alleen wanneer wij fouten durven te maken zullen we leren en zelf
het voor ons nieuwe ontdekken. Wanneer we de moed missen om
fouten te maken, dan leren we niets. Maar wanneer we steeds
dezelfde fouten blijven maken, dan zijn we dus erg hardleers, en
leren we ook niets.
2. Wij starten vanuit zuivere intenties
Aan de basis van al ons gedrag liggen onze gedachten. Deze
gedachten kleuren we gelijk in, met allerlei emoties en ervaringen
uit ons eigen leven. Dit samenraapsel van gedachten en emoties en
ervaringen wil zich dan uiten, eerst in woorden en daarna ook in
daden. Het sturen van ons gedrag begint met het sturen van onze
gedachten. Zuivere gedachten zijn het fundament voor zuiver
gedrag. Wij zetten daartoe verkeerde gedachten vroegtijdig bewust
om in betere.
3. Wij veroordelen niets en niemand
De neiging om alles en iedereen wat onzuiver is te veroordelen. We
willen deze onzuiverheid dan bestrijden. Maar wie het kwaad
bestrijdt, wordt zelf kwaad. En om het kwaad te bestrijden moeten
we zelf kwaad begaan. Dit is dus een doodlopende straat. Wij
bestrijden niets, wij doen het Goede. Wij geven het zelf het goede
voorbeeld. Wij creëren zuiverheid van binnenuit door
samenwerking.
4. Wij voegen de daad bij het woord
12
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Alleen zuivere intenties hebben en nooit iets doen is van nul
en generlei waarde. De weg naar de Hel is geplaveid met goede
bedoelingen!
5. Wij vergeven anderen
Wanneer een ander ons schaadt, laten we dan hem of haar, nadat
onze emoties zijn gaan liggen, proberen te vergeven. Hopelijk
willen anderen ons vergeven, als wij weer eens uit de bocht
gevlogen zijn. Halsstarrig blijven hangen in ons gelijk is
contraproductief! Het levert uiteindelijk zelfs het tegengestelde op.
6. Wij gaan stap voor stap
Alles ineens willen is onmogelijk. Wij nemen de trap naar boven
tree voor tree. We weten wat we willen. En we vergeven onszelf
als het weer eens mislukt is. We accepteren dat het nu eenmaal tijd
kost op Aarde. Oefening baart kunst. En wanneer we struikelen op
ons pad, dan staan we gewoon weer op en proberen van deze
ervaring te leren. We maken ons ook niet druk over onbelangrijke
dingen, dat is bijna altijd verspilde energie.
7. Wij geven liefdevol waar we zelf behoefte aan hebben
Indien wij datgene liefdevol aan anderen geven waar we
zelf het meeste behoefte aan hebben in dit leven, dan worden we
daarvoor tienvoudig beloond. Wij maken dit tot ons ideaalbeeld en
gebruiken dit principe voortaan als ons kompas. (einde citaat)

De zeven universele wetten - heel beknopt
door Marja de Vries, © 2007, Marja de Vries
Ten grondslag aan alle verschillende spirituele stromingen en
wijsheidstradities ligt het inzicht dat het universum een
prachtige achterliggende ordening kent. Terwijl alles in het
universum voortdurend beweegt, verandert en werkt volgens
een beperkt aantal universele wetmatigheden, hebben wij
mensen de keuze om overeenkomstig deze wetmatigheden te
handelen, of er juist tegenin te gaan. Door deze unieke
mogelijkheid, hebben wij als mensen de gelegenheid om
13
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ervaringen op te doen. Die ervaringen kunnen we gebruiken om
te leren en op basis daarvan is het mogelijk om ons bewustzijn
te ontwikkelen.
Deze keuze is echter lastig te maken, wanneer we de universele
principes niet kennen. Het herontdekken van de werking van
deze principes lijkt daarom van belang in deze tijd van grote
onbalans en wereldwijde veranderingen. Steeds meer mensen
hebben behoefte aan een duidelijk en gefundeerd inzicht in deze
universele wetten, zodat ze de mogelijkheid hebben om dit
inzicht bewust toe te passen in hun leven en bij hun activiteiten.
Als iets in lijn is met de universele wetten gaat het makkelijker,
kost het minder moeite, komt het meer overeen met wie we in
essentie zijn en is het meer in harmonie met het grotere geheel.
In mijn boek 'De Hele Olifant in Beeld' beschrijf ik deze
universele wetten uitgebreid en goed onderbouwd.
Het kort samenvatten van de universele wetten is het
allermoeilijkste
Helaas bestaat er over de universele wetten veel verwarring,
omdat ze vaak niet echt begrepen worden en vervolgens onjuist
worden geformuleerd. Mijn boek is een poging om boven al die
verwarring uit te stijgen en ook om de universele wetten uit de
sfeer van mystificatie en (bij)geloof te halen. Ik heb mij daarom
enorm ingespannen om de juiste bronnen, woorden en
formulering te kiezen. Ik heb lang geaarzeld om ook een poging
te doen om de universele wetten heel beknopt te beschrijven.
Het beknopt samenvatten van de wetten lijkt misschien simpel,
maar is in de praktijk het allermoeilijkste. Het vraagt namelijk
het werkelijk in de essentie doorgronden van die
wetmatigheden en ook ik ben wat dat betreft nog steeds aan
het leren. Dat gezegd hebbende is hieronder nu toch een poging
om naar mijn beste vermogen deze met elkaar samenhangende
universele wetmatigheden heel kort samen te vatten.
De eerste wet - De Wet van Eenheid
Alles dat bestaat komt voort uit één en dezelfde Eenheid of
Bron. Deze Eenheid is een verenigd veld van bewustzijn dat aan
alles ten grondslag ligt en dat de gehele schepping doordringt.
Dit betekent dat de wereld niet bestaat uit van elkaar
14
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gescheiden dingen, maar uit relaties. Alles en iedereen is met
al het andere verbonden. De kwaliteit van het achterliggend
veld van bewustzijn is Liefde. Dit veld wordt bovendien ook
beschreven als een veld van pure potentialiteit. Omdat alles uit
dezelfde Eenheid voortkomt is alles dat bestaat in essentie ook
bewustzijn, liefde en pure potentialiteit. Ook wij mensen zijn in
essentie bewustzijn en liefde en ook het veld van pure
potentialiteit is onze essentie. Hierdoor kunnen we in principe
alles.
De tweede wet - De Wet van Overeenstemming
In het universum bestaan verschillende niveaus van
werkelijkheid. Naast het niveau van de materiële werkelijkheid
bestaan er nog andere, subtielere niveaus van de werkelijkheid.
Dezelfde universele principes zijn werkzaam op al deze
verschillende niveaus en daarom bestaat er eenheid en heelheid
in het universum als geheel. De verschillende niveaus van de
werkelijkheid zijn niet ruimtelijk van elkaar gescheiden, maar
bevinden zich allemaal op dezelfde plek: gewoon daar waar we
dagelijks leven. Alles wat bestaat in materie bestaat ook op de
andere niveaus van de realiteit. Dus ook wij mensen hebben
niet alleen een fysiek lichaam, maar ook niet-fysieke lichamen
waarmee we bestaan op de andere niveaus van de
werkelijkheid. Ons vermogen om de verschillende niveaus van
de werkelijkheid waar te nemen, is afhankelijk van de
bewustzijnstoestand waarin we ons bevinden. We kunnen leren
om bewust onze aandacht te verschuiven naar de andere
niveaus van de werkelijkheid. Omdat de verschillende niveaus
geleidelijk in elkaar overgaan, beïnvloedt alles - dus ook alles
wat wij als individuen doen - voortdurend al het andere.
De derde wet - De Wet van Trilling
Alles vibreert en is beweging, omdat alles dat bestaat energie
is. Energie volgt de weg van de minste weerstand. Wanneer
energie vrij kan stromen wordt met een minimum aan
inspanning een maximum resultaat geboekt. Wordt de vrije
energiestroom geblokkeerd, dan ontstaat weerstand en moeite.
De wensen van ons ego bijvoorbeeld kunnen de vrije
energiestroom blokkeren. Wanneer ons ego plaats maakt voor
15
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ons Hoger Zelf, gebeurt alles in ons leven - op basis van het
principe van de minste weerstand - vrijwel 'als vanzelf' (Wet
van Overgave).
Alles dat bestaat heeft een uniek trillingspatroon. Daarom is
niets in het universum precies hetzelfde als iets anders. Ook wij
mensen hebben ieder een uniek en complex trillingspatroon. We
kunnen leren om bewust ons persoonlijke trillingsfrequentie te
verhogen. Hoe hoger ons trillingsfrequentie is, des te beter zijn
we in staat om ook de andere niveaus van de werkelijkheid waar
te nemen.
Omdat energie de weg van de minste weerstand volgt hebben
gelijke of bijna gelijke trillingsfrequenties de neiging om met
elkaar mee te gaan trillen (Principe van Harmonische
Resonantie), want trillingen die in fase zijn versterken elkaar,
waardoor het minder inspanning kost. Het is op basis van dit
principe dat we dat wat we als gedachten, gevoelens en
overtuigingen uitzenden, aantrekken (Wet van Aantrekking).
We kunnen dit principe in ons voordeel gebruiken om bewust
aan te trekken wat we graag willen. Echter we zijn ons niet altijd
bewust van alles wat we uitzenden. Door de werkelijkheid te
zien als een reflectie van onszelf, kunnen we onszelf beter leren
kennen (Spiegelprincipe). Een gevolg van deze wet is ook dat
dat waar we onze aandacht op richten we in sterkere mate naar
ons toetrekken (Wet van Aandacht). Door onze aandacht
bewust niet op problemen te richten maar op wat we wél willen,
kunnen we positieve veranderingen in ons leven creëren.
Integriteit is de sleutel tot het optimaal profiteren van deze wet
in ons leven. Wanneer we het beste in elkaar zien, bloeien
relaties op en gaat energie weer stromen.
Bovendien stelt de Wet van Trilling dat hogere trillingen lagere
trillingen kunnen transformeren terwijl dit niet omgekeerd
geldt. Daarom bestaat er in het universum een natuurlijke
neiging in de richting van de hogere frequenties. Zuivere Liefde
kent een zeer hoge trillingsfrequentie. Wanneer we onze
zielewens volgen, laten we de natuurlijke werking van het
evolutionaire proces in de richting van de hogere vibraties in
ons voordeel werken.
De vierde wet - De Wet van Polariteit
16
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Dualiteit vormt de aard van het universum. Dat wil zeggen dat
er geen absolute verschillen bestaan, maar dat alle verschillen
relatief zijn. Want we nemen geen objectieve zaken waar, maar
uitsluitend verhoudingen ten opzichte van elkaar. Alle
tegenstellingen kunnen verzoend worden 'op een hoger niveau'
in de vorm van een synthese, die meer is dan de som van de
delen.
Ook waarheden zijn relatief. Wat we zien, is afhankelijk van ons
perspectief. Iedere waarheid heeft vanuit zijn eigen perspectief
zijn waarde, maar is slechts waar binnen een bepaalde context.
Onze overtuigingen en onze staat van bewustzijn vormen de
context van onze relatieve waarheid De paradox is dat er
behalve vele relatieve waarheden ook een Absolute Waarheid
bestaat (Wet van de Goddelijke Paradox). We kunnen
verschillende meningen of standpunten herkennen als
verschillende perspectieven van waaruit we naar iets kunnen
kijken. We kunnen leren om ons eigen perspectief bewust te
veranderen, en bovendien kan op basis van dit inzicht een
dialoog verrijkend werken en helpen om een beter beeld van
het geheel te krijgen.
De vijfde wet - De Wet van Ritme alles is voortdurend in
verandering. Alles kent een bepaald ritme van komen en gaan.
Er bestaan veel cyclische bewegingen, waarvan sommige kort
duren en andere langer. Deze terugkerende bewegingen zijn
niet een eindeloze reeks herhalingen van hetzelfde, maar cycli
van ontwikkeling en vernieuwing. Groei verloopt niet lineair,
maar als een spiraalsgewijs proces. Ontwikkeling voltrekt zich
niet geleidelijk, maar kent chaotische periodes, die
voorwaardenscheppend zijn voor het ontstaan van ingrijpende
veranderingen. Ook wij mensen kennen een spiraalsgewijs
evolutieproces. Hoe meer we in staat zijn om de ritmische
golven van de spiraalsgewijze ontwikkeling van ons bewustzijn
te herkennen, des te meer zullen we bewust ‘met de stroom’
mee kunnen bewegen en ons gesteund voelen bij dit proces.
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Iedere oorzaak heeft zijn gevolg en ieder gevolg heeft zijn
oorzaak. Dat wat we waarnemen als de fysieke werkelijkheid
zijn de zichtbare gevolgen van niet-zichtbare oorzaken. Met ons
bewustzijn, onze intenties, gedachten en gevoelens in de nietzichtbare wereld van oorzaak, creëren we de zichtbare wereld
van gevolg. Daarom zijn bewustzijn en inzicht het vertrekpunt
voor alles wat we ondernemen. Omdat alle gevolgen een
oorzaak hebben, bestaat er niet zoiets als toeval. Toeval is een
woord dat we gebruiken wanneer we de oorzaak niet kennen of
het grotere overzicht missen. Synchroniciteit is het
multidimensionale feedbacksysteem, waarbij we de gevolgen
van wat we met onze
intentie
hebben
veroorzaakt, herkennen
als een betekenisvolle
gebeurtenis.
Naarmate
ons bewustzijn ruimer
wordt, nemen we deze
synchroniciteit
vaker
bewust waar.
Wanneer we inzien dat de
enige wens van onze ziel
is om zich in de richting
van hogere niveaus van
bewustzijn
te
ontwikkelen, kunnen we moeilijke situaties zien als
gelegenheden tot groei. Inzicht in de werking van deze wet
verschaft ons bovendien de gelegenheid om met behulp van
onze vrije wil een bewuste 'veroorzaker' te worden en die
gevolgen te creëren die we wensen.

De zesde wet - De Wet van Oorzaak en Gevolg
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De zevende wet - De Wet van Dynamische Balans en de
Gulden Snede verhouding Alles in het universum is
samengested uit twee schijnbaar tegengestelde, actieve
beginselen. Deze twee actieve beginselen bestaan als talloze
verschillende paren met hetzelfde grondpatroon van uitbreiding
en samentrekking en worden vaak aangeduid als het mannelijk
en het vrouwelijk principe. Het mannelijk principe - uitbreiding
- is naar buiten gericht. Het vrouwelijke principe samentrekking - is naar binnen gericht. Deze twee
tegengestelde krachten werken in partnerschap en wanneer ze
niet verstoord worden, creëren ze een staat van dynamisch
evenwicht. Omdat alles in het universum is samengesteld uit
deze twee aspecten, kennen alle energieën in het universum
een permanent streven naar zo’n dynamisch evenwicht. Ook
in ieder van ons is zowel het naar buiten gerichte mannelijke
principe als het naar binnen gerichte vrouwelijke principe
aanwezig. We herkennen dit bijvoorbeeld in de vorm van het
paar van ons rationeel-logisch verstand en ons gevoelsmatigintuïtieve vermogen. Terwijl het rationeel-logisch verstand zich
voornamelijk richt op uiterlijke zaken, richt het gevoelsmatigintuïtieve vermogen zich op innerlijke zaken, en bovendien ook
op onderlinge verhoudingen en op de relatie van onszelf met
het grotere geheel. Onze westerse cultuur heeft de afgelopen
paar duizend jaar een dominantie gekend van het analytische,
naar buitengerichte, uit elkaar gaande mannelijke aspect. Door
bewust gebruik te maken van onze vrije wil kunnen we dit
evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke herstellen.
Het gaat hier niet om een of/of keuze, maar om een efficiënte
samenwerking tussen de twee principes. Dat betekent
bijvoorbeeld meer balans tussen analyse en synthese, hoofd en
hart, kwantiteit en kwaliteit, beweging en stilte, ik en wij,
vrijheid en verantwoordelijkheid. Diep binnen in ons kennen we
allemaal het streven naar evenwicht tussen deze beide
tegengestelde maar complementerende krachten. Het is vooral
onze ziel die ons dit verlangen naar innerlijk evenwicht geeft,
en hoe bewuster we zijn van ons contact met onze ziel, des te
krachti ger ervaren we deze innerlijke drijfveer. Willen we niet
alleen het evenwicht herstellen, maar ook ons bewustzijn
ontwikkelen, dan is er een zekere onbalans nodig, die overhelt

naar het vrouwelijke principe. Groei en ontwikkeling vinden
namelijk plaats bij een zekere onbalans van dit dynamisch
evenwicht, namelijk wanneer de verhouding tussen de twee
principes overhelt naar het integrerende vrouwelijke aspect.
Optimale groei en ontwikkeling vindt plaats wanneer de mate
waarin deze onbalans overhelt naar het vrouwelijke aspect
overeenkomt met de Gulden Snede verhouding. In andere
woorden, deze Gulden Snede verhouding, die we overal in de
ons omringende natuur aantreffen, is de optimale verhouding
voor groei en ontwikkeling.
Deze universele wetten worden helder beschreven en uitvoerig
onderbouwd in De Hele Olifant in Beeld, een boek van Marja de
Vries dat inzicht geeft in het bestaan en de werking van
Universele Wetten en de Guden Snede, zowel gebaseerd op de
gemeenschappelijke
inzichten
van
de
verschillende
wijsheidstradities als op basis van wetenschappelijke inzichten
die hiermee in overeenstemming zijn.
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Zuiverheid en vertrouwen (citaat Marcel Messing “Storm over de wereld”).
Kaliyuga is dus het tijdperk van verdeeldheid, twist, ruzie, agressie, het tijdperk
waarin de schalen van oorzaak en gevolg openbarsten, waarin de ‘last Trumpet’
klinkt, waarin we de innerlijke, door onszelf geschreven en verzonden ‘brieven’
van oorzaak en gevolg terugontvangen, individueel, collectief, mondiaal.
Kaliyuga is het tijdperk van demonie, waarin de scherpe vlerken van de demonen
in de lucht voelbaar worden op aarde.
Alleen door de zuiverheid van geest te bewaren, worden we beschermd tegen de
immense vervuiling in de wereld. Vertrouwen op het licht en de waarheid is als
een beschermende mantel om ons heen, ook al kunnen we nimmer ontsnappen
aan bepaalde gevolgen van onze gedachten en handelingen. Als we ons huis op
een rots van zuiverheid en vertrouwen bouwen, kunnen storm en stortregens het
niet vernietigen, zoals uiteengezet in mijn boek Het huis op de rots gebouwd (p.
195 t/m 229). Een burcht wordt gemakkelijk door de vijand ingenomen als de
vestingmuren zwak zijn. Zodra de wolven van begeerte een zwakke plek in onze
innerlijke burcht ontdekken, sluipen ze naar binnen en roven onze energie weg.
Streven naar het goede en een deugdzaam leven trachten te leiden zijn onze
vestingmuren.
Dharma en karma
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In Kaliyuga wordt alles op de weegschaal van kosmische rechtvaardigheid
(dharma) gelegd. Zoals in het individuele onbewuste tegelijkertijd het collectief
onbewuste werkzaam is, zo is in het individuele geheugen tegelijkertijd het
kosmische geheugen (akasha of levensboek) werkzaam. Alle onuitgewerkte
gedachten en handelingen worden erin opgeslagen. Niet als een mindcontrolmiddel van een kosmische big brother, maar als een kwantumfysisch
gebeuren dat vanuit het grondeloze zijn alles in evenwicht brengt wat in de
golfstroom van de tijd onevenwichtig en disharmonisch is geworden.
De vruchten van o.a. uitbuiting in
koloniale tijden en tijden van
slavernij, van pakken en grijpen, van
vertrappen en slaan, van inquisitie en
marteling, van smaad en leugens,
van
godsdiensttwisten
en
vervolgingen,
van
onverdraagzaamheid
en
liefdeloosheid worden in Kaliyuga als
in een ‘oogsttijd’ gewikt en gewogen.
Karma is alleen maar werkzaam als
we menen íemand te zijn, een
afgesloten ik, waaruit alle dualiteit,
splitsing, onenigheid en zelfzuchtig
handelen voortkomen.
Wanneer Christus in ons leeft en handelt, is er sprake van de ‘ongrond’, het
onmetelijke veld van liefde, wijsheid, waarheid en intelligentie, dat energetisch
door ons heen handelt. Dan zijn er geen vruchten van handelen meer die ‘mij’
binden. Dan is er geen gehechtheid meer aan de vruchten van de handelingen,
zoals de Bhagavad Gita het verwoordt. De ‘vruchten’ (resultaten) van de
handelingen verbranden als het ware in het liefdesvuur van Krishna (Sanskriet
voor ‘dat wat alles aantrekt’). Wie stelt dat karma een fictie is en dus in wezen
niet bestaat, heeft mijns inziens niet doorgrond dat dit enkel geldt voor de
verlichte mens, in wie de Christus, volledig manifest is. Zo’n mens is niet meer
gebonden aan de vruchten van de handelingen.
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gruwelijke oorlogsdaden vreselijk lijden veroorzaken. Sluiers worden
weggetrokken. Alles, maar dan ook alles komt aan het licht. De dikke gordijnen
die de immense misdaden van een machtselite afschermden, schuiven stap voor
stap met zwaar geruis open. Overal. In heel de wereld. Dagelijks.
Wie goed uit zijn ogen kijkt, ziet volledig wie en wat de meeste wereldleiders in
werkelijkheid zijn. Zij lijden maar al te vaak aan een ziekelijke zelfzucht. Dronken
van begeerte naar macht, erkenning en roem, kunnen ze niet eens zichzelf
besturen. Gedrogeerd lopen ze wankelend rond op het wereldtoneel en trachten
wanhopig hun verdorven macht en geldzucht in stand te houden door de mede
door henzelf geënsceneerde zweepslagen van terreur en mind control, die hun
eigen onmacht en angst verraden. Hun pronkgewaden bestaan uit duizenden
donkere, gerafelde leugens. Eens zal iedereen hun schaamteloze naaktheid zien
en beseffen dat onze huidige wereld tot op het bot verziekt is geraakt door het
ontkennen van de dharma, waardoor de liefde afnam en zelfzucht en geldzucht
zijn gaan domineren. Als de dharma kreupel door de straten van deze planeet
gaat, verschijnt de deurwaarder van karma.
Vertrouwen
Juist nu, nu er zoveel grote stormen over de wereld razen, heeft de mens de
unieke kans om wakker te worden en te zien dat er een strijd wordt gevoerd tegen
zijn ziel om te voorkomen dat zijn geestelijk potentieel zich ontwikkelt. Het is de
allerhoogste tijd om te zien wat er aan de hand is. De wereld kan zo niet langer
meer doorgaan. Ze heeft de grens bereikt van wat te dragen en te verdragen is.
De aarde protesteert. Ze braakt alle vuil uit en keert zich tegen ons. De elementen
zijn in de war. Dieren en planten sterven in steeds sneller tempo uit. Niemand
weet hoe lang dit nog kan duren, maar er is een collectief besef dat het zo niet
langer meer kan. Laten we vooral niet het vertrouwen verliezen en gaan
wanhopen. Talloze specialisten komen met schijnbare oplossingen, maar
specialisten zijn mensen die steeds meer van steeds minder weten. De
faustiaanse wetenschap kan ons niet helpen. Het ontbreken van liefde heeft
nogal wat wetenschappers tot hybris gebracht, wat mede tot moreel verval heeft
geleid.

In Kaliyuga wordt ‘terugbetaald’, vereffend. Oude ‘schulden’ worden afgelost, die
ontstaan zijn door de begeertekracht van het ego, waardoor machten en krachten
die deze wereld in hun klauwen hebben, konden binnensluipen. Het zijn de
duistere archonten, waar de Nag-Hammaditeksten over spreken. In Kaliyuga
komt alles aan het licht: wat superbankiers aan gruwelijkheden veroorzaken door
hun tomeloze zucht naar geld en macht, welke centrale rol geheime
genootschappen, loges, lobbyclubs en commissies achter het gordijn van het
wereldtoneel spelen, hoe er door demonische krachten wordt gemanipuleerd en
vernietigd, hoe serieus onderzoek door sceptici wordt afgedaan als
complottheorieën, hoe leugen tot waarheid is verheven en valse vlaggen van

De ziekte van onwetendheid kan alleen maar genezen als de mens weer weet
krijgt van het Ene. Het Ene als kracht van licht en liefde, waarin alles en allen
verenigd zijn, waarin twist, oorlog en haat onmogelijk kunnen bestaan, omdat
iedere dualiteit afwezig is.
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Hoogste tijd!
Laten we het vertrouwen bewaren. Juist nu, nu de sluiers der duisternis beginnen
te scheuren en alles aan het licht komt. Juist nu, nu mondiaal steeds meer
mensen beginnen in te zien welk kwaadaardig spel er op aarde gespeeld wordt.
De duizenden leugens van de machtselite, die gemanipuleerd wordt door de
archonten, roepen tot in de ‘hoogste hemelen’ een kosmische reactie op.
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Het is de hoogste tijd! De ‘bruidegom’ is onderweg, al kent niemand ‘dag noch
uur’. Zijn we gereed?
Het is de hoogste tijd om los te komen uit de wurgreep van vertwijfeling en
verwarring. Laten we opstaan uit de slaap der onwetendheid! (einde citaat)

Samenvatting
Wij mensen realiseren ons nauwelijks de uitwerking die de natuurwetten
hebben op ons leven, op onze daden. Wanneer wij dat wél zouden
beseffen zouden wij heel anders leven en zou de wereld er heel anders
uitzien. Wij lezen in het boek Openbaring dat onze werken ons volgen.
Openbaring 12:12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de

geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de
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plaatsheeft, maar de oorzaken opsporen en daarvandaan beginnen met
een leefwijze die overeenstemt met de natuurwetten. Wij hebben een
vernieuwing, verlichting of hoger bewustzijn nodig om oog te krijgen
voor de natuur en haar wetten. Algemeen heerst er grote verblindheid
onder ons mensen. Wij zijn economisch gericht en daardoor plunderen
wij de aarde waarop wij wonen. Wij wagen de aarde eraan om onze
welvaart en economie steeds op te drijven tot ongekende hoogten. Hoger
bewustzijn is de sleutel tot persoonlijke bevrijding, afgebeeld in de
veelvratige rups, die zich in haar eigen doodskleed wikkelt (de cocon),
zichzelf prijsgeeft en loslaat, om haar eigen bestaan in te wisselen voor
een veel schoner en ededer bestaan van liefde en vrijheid, de vlinder. De
rups staat als voorbeeld van verblinding en zelfmisleiding. De vlinder
staat als voorbeeld van verlichting en waarheid. Aan óns de keus!

doden, die in JHWH sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten
mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.

Het gaat in ons leven over het bewaren en doen van de geboden
van JHWH.
En Openbaring 3: 1 En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is:
Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw
werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.
2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw
werken niet vol gevonden voor God.
En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken.

Wij mensen zijn wat we doen, en wij zijn wat wij eten, denken en aan
daden voortbrengen. Lees eens Ezechiël 18 over de werken die een mens
doet waarnaar hij zal leven, en ook de brief van Jakobus, dat geloof
zonder de werken dood is. De wetten doen exact wat ze beogen en laten
zich niet afleiden, noch omkopen. Ze zijn er tot ons bestwil, en wie zich
er niet aan houdt, zal de gevolgen daarvan ervaren. Het loon wordt
uitbetaald, reeds nu in ons leven. Wij moeten dan ook niet de gevolgen
bestrijden, zoals dat op medisch en andere gebieden maar al te vaak
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