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"Je zou kunnen zeggen dat we allemaal op deze wereld zijn gekomen om het 'Grote Levensspel' te spelen, 
een spel waarvan niemand de spelregels kent. 

Ook werd ons nooit verteld dat het spel gespeeld wordt op verschillende 'levels' 
en is het onduidelijk gebleven waar het spel uiteindelijk toe leidt, dus wat er mee gewonnen kan worden. 

En omdat we toch behoefte hebben aan houvast, heeft iedereen zelf zijn eigen spelregels en zijn eigen levensdoel bedacht. 
Geen wonder dat het spelen van dit 'Grote Levensspel' ons zo vaak frustraties, angsten en verdriet bezorgt, 

want zonder ons dat bewust te zijn, 'zondigen' we de hele dag tegen de 'geheime' regels van het spel. 

Tijdens het bewandelen van 'De Weg van het Stille Midden', het open en eigentijdse spirituele pad voor de westerse mens 
die naar innerlijke bevrijding zoekt, toon ik je de drie levels van het 'Grote Levensspel', elk met zijn eigen spelregels. 

Zo laat ik je kennismaken met De 7 Kosmische Levenswetten die op het verborgen energieniveau al het leven binnen het 
universum regeren. Ook zal je duidelijk worden wat de zin van het spel is, dus wat er mee te winnen valt. 
Door deze diepe inzichten in de 'geheime' regels van het levensspel, wordt het voor jou als speler mogelijk, 

om het spel voortaan zonder angst en stress en met groot plezier te spelen, 
en te klimmen naar hogere levels om uiteindelijk de overwinning te behalen en het 'nirvana' te betreden." 

De Oude Cheng
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Deel 1.
Over de verborgen werkingen:

De 7 Kosmische Levenswetten
Ontdekkingstocht naar TAO als de 'Natuurlijke Orde der Dingen'



1. 
Het Grote Levensspel 

In de hoofdstukken van dit 1e deel van het boek zullen we gaan 
zien dat het allesomvattende en onbegrensde leven binnen 
het universum, zich op een spontane wijze voltrekt op basis 
van een natuurlijke zelforganisatie. En dit Grote Levensspel, 
dat de oude chinezen de Grote Tai-Chi noemden, volgt de 
weg van TAO als de Natuurlijke Orde der Dingen. Deze 
verborgen natuurlijke orde binnen het universum, wordt op 
het onzichtbare energieniveau bepaald door De 7 Kosmische 
Levenswetten, die in hoofdstuk 5 van dit 1e deel uitgebreid 
zullen worden besproken. 

In deze visie is er dus niet een macht buiten of boven de 
schepping die alles aanstuurt en regiseert. Alles binnen het 

universum voltrekt zich op natuurlijke wijze van binnenuit. 
God als de allesomvattende, allesdoordringende en alwetende, 
staat dus niet buiten de schepping, maar woont in het hart 
van de onbegrensde natuurlijkheid die ons omringt. Zo kan 
God ook worden gevonden in ons eigen hart. Om het Grote 
Levensspel, waar alle levensvormen en dus ook jij en ik aan 
deelnemen, enigszins te kunnen begrijpen, is het van groot 
belang om de 1e Kosmische Levenswet diep tot ons innerlijk 
te laten doordringen.

Alles is dus energie en op dat energieniveau staat alles 
met alles in open verbinding met elkaar en beïnvloedt 
elkaar op een zinvolle wijze, luisterend naar de 
natuurlijke wetten die op de verschillende niveaus gelden. 
Vergelijkbaar met veel computerspelletjes van deze tijd, 
speelt het Grote Levensspel dat wij allemaal aan het spelen 
zijn, zich af op drie energie-levels, en dat zijn we ons niet 
of nauwelijks bewust. Elk level heeft zijn eigen min of 
meer verborgen spelregels of werkingsprincipes (wetten). 

En omdat we grotendeels onwetend zijn omtrent deze 
spelregels, worden we tijdens het spelen van het Grote 
Levensspel geconfronteerd met allerlei drama's en soms 
heel pijnlijke situaties en veel, heel veel lijden. En dat is 
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niet zo verwonderlijk, want wat zou er gebeuren als wij 
ons in het spel van het verkeer zouden begeven, zonder 
de verkeersregels te kennen? De schade en het leed zou 
ook dan waarschijnlijk niet te overzien zijn. Het zou ons 
dus ook veel levensleed besparen, als we die verborgen 
spelregels van het Grote Levensspel zouden leren kennen. 

En als we de geheimen van de schepping of van dit alles 
omvattende Grote Tai-Chi willen doorgronden, dan zullen we 
ons moeten richten op de werkingen van de energieën binnen 
de eerder genoemde drie levels. Want zoals elke levensvorm 
binnen het universum, ben ook jij en ik een gelaagd wezen, 

bestaande uit lichaam, ziel (psyche) en geest/bewustzijn. Drie 
wezensdelen die door hun interacties een drie-eenheid vormen. 
En die gelaagdheid is een uitdrukking of afspiegeling van de 
drie energie-levels binnen de Grote Heelheid die we universum 
of God noemen. En omdat inzicht in de spelregels van het 
Grote Levensspel zo belangrijk is voor het herstellen van de 
natuurlijke balans in onszelf en binnen onze omgeving, wordt 
in dit deel van dit boek uitgebreid stil gestaan bij de drie 
hoofdlevels waarop het Grote Levensspel wordt gespeeld en 
de wetten die daar gelden. In het 2e deel wordt besproken hoe 
jij jezelf weer in balans kunt brengen met jouw Ware Natuur 
in je hart en met de Ware Natuurlijkheid van het Bestaan.                                                                                                           
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"Alles is energie, dus ook jij en ik ('Wet van Trilling'). 
Je hart is het 'Stille Midden' van je wezen, de plek waar je ziel ofwel je Ware Natuur woont. 

En in het centrum van je ziel zetelt het bewustzijn. 
Vanuit dat neutrale bewustzijnscentrum wordt op een natuurlijke wijze je innerlijke energiebalans tussen Yin en Yang bewaakt. 

De dynamische balans tussen de oerkrachten Yin als de energie van de aarde en Yang als de energie van de kosmos. 
En zo kan elke disbalans vanuit je ‘Stille Midden’, door bewust de aandacht daarop te richten, op spontane wijze worden hersteld. 

Door je vanuit je hart af te stemmen op de dans tussen Yin en Yang, ofwel op het levende energieveld van het universum, 
ben je in staat om je innerlijke harmonie te bevorderen en tevens de harmonie binnen je omgeving positief te beïnvloeden. 

Op deze wijze breng je vanuit je hart De 7 Kosmische Levenswetten in praktijk,"

De Oude Cheng

                  

Wet 1: De Wet van Trilling

Deze wet leert ons dat alles binnen het universum,           
dus ook de materiële vormen die ons omringen, energie is, 

energie met een eigen trilling, binnen verschillende levels of 
dimensies en dat die energie de drager is van informatie of 

Universele Intelligentie.



haar universele wetten voornamelijk op de zeven hermetische 
Principes van Waarheid uit De Kybalion, een wijsheid die 
eveneens duizenden jaren oud is en in de oude Egyptische 
mysteriescholen door Hermes Trismegistus en de 
hogepriesters onderwezen werd. 

Na innerlijke verwerking van de kennis uit deze nieuwe 
bronnen, kreeg mijn beschrijving van de 7 energiewetten 
langzaam zijn definitieve vorm. 

In het schema hierboven heb ik mijn indeling van de 7 wetten 
geplaatst naast de twee andere hiervoor genoemde versies van 
de zeven universele wetten. 

In het boek dat je nu in handen hebt, worden de universele 
wetten die ik heb geformuleerd, aangeduid met De 7 Kosmische 
Levenswetten. Elk van deze wetten wordt in hoofdstuk 5 van 
dit deel 1 nader beschreven en toegelicht. Onvermijdelijk 
heeft deze schriftelijke toelichting het karakter gekregen 
van een wat rationeel verhaal over iets wat eigenlijk alleen 
intuïtief gekend kan worden. Om hieraan tegemoet te komen, 
adviseer ik je om, naast het lezen van dit boek, ook op Youtube 
de twee video's: Leef in overeenstemming met TAO (deel 1. 

Meditatieve Lezing en deel 2. Geleide Hartmeditatie) te 
beluisteren. De Youtube-links naar deze twee video's binnen 
mijn Youtube-kanaal 'deoudecheng', zijn aan het eind van dit 
boek opgenomen onder het kopje 'Meer Weten?' 

Deel 2 van dit boek draagt de titel: Herstel je Natuurlijke Balans. 
Dat deel is wat meer gericht op het in de praktijk brengen van de 
levenswetten, dus gericht op het oefenen in het herstellen van 
harmonie in je eigen innerlijk, in je eigen leven en in je omgeving. 

Het kennis nemen van De 7 Kosmische Levenswetten en het 
toepassen daarvan in je dagelijks leven, maakt deel uit van 'De 
Weg van het Stille Midden', het open en eigentijdse spirituele 
pad, dat eveneens werd geïnspireerd door De Oude Cheng en 
dat naar werkelijke innerlijke bevrijding en werkelijk geluk 
leidt. Hoofdstuk 1 van het 2e deel gaat hier wat verder op in.

Als je nog meer wilt weten over dit spirituele pad, dan raad ik 
je aan om op Youtube de ingesproken video: Inwijding in 'De 
Weg van het Stille Midden' te openen. De meditatieve teksten 
uit de video zijn ook te lezen in het boekje: 'De Weg van het 
Stille Midden'. Ook de links naar deze video en het boekje zijn 
te vinden in hoofdstuk 8 'Meer weten?' achterin dit boek.
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2. 
Hoe mijn inzicht rijpte

Zolang ik mij kan herinneren waren die vragen in mijn 
nieuwsgierige geest aanwezig, 'Hoe werkt het leven werkelijk?' 
ofwel 'Waarom gaan de dingen zoals ze gaan?' en ook "Wat 
is onze oorsprong en bestemming als mens?'

Ruim veertig jaar geleden nam mijn bewuste zoektocht naar de 
antwoorden op deze levensvragen zijn aanvang. Tijdens mijn 
ontdekkingsreis heb ik me in vele wijsheidstradities, religies, 
mystieke stromingen en filosofieën verdiept. Hoewel ik op deze 
wijze in mijn hoofd veel uiterlijke kennis heb verzameld, liet 
ik mij toch steeds leiden door het innerlijk weten in mijn hart. 
Ik nam iets pas aan als waar, als mijn hart het als waarheid
herkende. 

In het begin was mijn belangrijkste inspiratiebron op deze 
reis het Taoïsme, de 2500 jaar oude Chinese mystiek of 
natuurfilosofie waarvan Lao Tse de grondlegger is. 

Na vele jaren van studie, contemplatie en meditatie, begon de 
verborgen werking achter het leven zich langzaam voor mijn 
geestesoog te openbaren. Geïnspireerd door De Oude Cheng, 
mijn innerlijke vriend en meester, kristalliseerden deze diepe 
inzichten uit in een voorlopige formulering van 7 kosmische 
energiewetten. 

Na rijping van deze inzichten gedurende nog eens vele jaren, 
kwam ik tijdens mijn zoektocht in het bezit van het boek De 
hele olifant in beeld van Marja de Vries. In dit boek beschreef 
Marja eveneens zeven universele wetten die volgens haar ten 
grondslag liggen aan de werking binnen het universum. Ook 
zij was na diepgaande studie tot de beschrijving van haar zeven 
universele wetten gekomen. Waar ik mij had laten inspireren 
door de oude Chinese mystiek uit de Tao Te Tjing, baseerde zij

“Er zijn er Zeven… ’De 7 Principes van Waarheid’. 
Degene die deze kent en verstaat, bezit een 

Magische Sleutel waardoor ze aangeraakt worden 
en alle deuren van de Tempel zullen openvliegen.

De waarheid is dat de oude wijzen zowel 
de Uiterlijke Kennis als het Innerlijke Weten bezaten, 

terwijl moderne wetenschappers 
alleen de eerste bezitten."

boek The Kybalion: 
A Study of The Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and 

Greece (1908-1940)
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 De 7 Universele Wetten uit het boek 
De hele olifant in beeld:  
 

1. Wet van Eenheid 

2. Wet van Overeenstemming 

3. Wet van Trilling 

4. Wet van Polariteit 

5. Wet van Ritme 

6. Wet van Oorzaak en Gevolg 

7. Wet van Dynamische Balans 

  De 7 Principes van Waarheid uit  
  De Kybalion: 
 

  1. Wet van Mentalisme 

  2. Wet van Correspondentie 

  3. Wet van Vibratie 

  4. Wet van Polariteit 

  5. Wet van Ritme 

  6. Wet van het Geslacht 

  7. Wet van Oorzaak en Gevolg 

De 7 Kosmische Levenswetten uit  
dit boek, gebaseerd op TAO: 
 

1. Wet van Trilling 

2. Wet van Polariteit 

3. Wet van Dynamisch Evenwicht 

4. Wet van Harmonische Resonantie 

5. Wet van Eenheid 

6. Wet van Analogie 

7. Wet van de Heilige Cirkel 

 



En tot slot een paar leestips:
Het bespreken van de levels en de wetten is onvermijdelijk een 
wat theoretisch verhaal geworden. Als lezer word je daarom 
uitgenodigd om steeds, na het bestuderen van elke 'wet', je 
ogen te sluiten en je innerlijk de volgende vraag te stellen: In 
hoeverre ken ik de werking van deze wet uit eigen ervaring of 
waarneming? Ga daarbij niet teveel nadenken of analyseren, 
maar tast innerlijk losjes je ervaringen af en merk op als er na  het 
lezen van een wet een eigen ervaring in je geest verschijnt. Deze 
rustige geestelijke activiteit heet schouwen of contempleren. 

In de volgende teksten gaat het om universele wijsheid die 
door geen enkele religie of wijsheidstraditie geclaimd kan 
worden. Dus lees alles met een open en oordeelloze geest. 
Lees ook niet alles achter elkaar door, maar geef je hart de tijd 
om de boodschappen die er voor jou inzitten, te ontvangen.
Op deze manier kan de mystieke kennis die je via dit boek 
als kennis van het hoofd wordt aangereikt, transformeren 
tot innerlijk weten van het hart. Verder is het goed om de 
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beschrijving van elke wet een aantal keren te herlezen. Ook 
dit is bevorderlijk voor het steeds dieper integreren van deze 
belangrijke inzichten in jouw dagelijkse leven.

Het is mijn wens, dat jij als spiritueel onderzoeker, De 7 
Kosmische Levenswetten steeds beter gaat leren kennen als de 
natuurlijke spelregels van het 'Grote Levensspel', het spel dat 
jij al sinds je geboorte aan het spelen bent. Verder wens ik je toe, 
dat je die verborgen spelregels steeds beter leert her-kennen 
in jouw dagelijks leven, want naar mate je vertrouwder 
wordt met de werking van deze natuurlijke spelregels, 
zal jouw leven soepeler en moeitelozer gaan verlopen. 

Daarnaast zul je, door je groeiende inzicht in 'hoe het leven 
werkt', wijzer worden en van steeds grotere betekenis zijn voor 
de mensen in je omgeving die hier nog geen weet van hebben. 

Jan Verhaar, spiritueel gids
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"Een muziekstuk is een harmonische ordening van frequenties en vibraties,
en daarbij is de dirigent en het partituur bepalend voor de onderlinge afstemming.

De organisatie of orde binnen het universum is eveneens gebaseerd op frequenties en vibraties van energie,
maar daar vindt de harmonische afstemming, zonder inmenging van buitenaf, op een natuurlijke wijze plaats,

 namelijk door de verborgen werking van De 7 Kosmische Levenswetten.
Ook jouw leven kan de verheven schoonheid bereiken van hemelse muziek, 

als jij inzicht verwerft in De Wetten en je hart afstemt op, 
en leeft overeenkomstig TAO als de Natuurlijke Orde der Dingen."

De Oude Cheng



onze wereld daar een uitdrukking van is. Veel oude meesters 
en mystici spraken al over deze achterliggende ordening van 
het leven, onder wie de Chinese mysticus en natuurfilosoof 
Lao Tse (in de 6e eeuw v. Chr. de grondlegger van het Taoïsme 
en schrijver van de beroemde Tao Te Tjing), maar ook de 

oude wijze Egyptische Hermes Trismegistus (duizenden 
jaren v. Chr. grondlegger van de hermetische filosofie), die 
verbonden was aan de vroegere Egyptische mysteriescholen.

Deze Hermes werd in de Griekse en Romeinse Oudheid 
beschouwd als de oudste mensheidsleraar, die Plato en 
Pythagoras zou hebben beïnvloed en mogelijk zelfs Mozes. 
Volgens de joodse mystiek (kabbala) legde ook Abraham 
lang voor onze jaartelling de werking en toepassing van de 
universele wetten uit aan een selectief gehoor van mystici. 
Verder waren de universele wetten in het oude India bekend 
bij de zieners of rishi's, die ze 5000 jaar geleden beschreven 
in de Veda's. Maar ook veel inheemse volkeren kenden al 
vele eeuwen geleden de verborgen wetmatige werkingen van 
het leven. Hoewel elke wijsheidstraditie de achterliggende 
ordenende wetmatigheden binnen het universum beschreef 
vanuit de eigen cultuur en tijd, en dus eigen woorden gebruikte 
en ook specifieke accenten legde, komt deze kennis in essentie 
steeds op hetzelfde neer.

Deze verborgen orde binnen het universum, die in het oude 
China 'TAO' ofwel 'De Natuurlijke Orde der Dingen' en in 
het oude India 'Dhamma' werd genoemd, wordt bepaald 
door universele wetmatigheden, zoals op vergelijkbare 
wijze ook de lagere natuur onderworpen is aan de bekende 
aardse natuurwetten, denk bijvoorbeeld aan de wet van de 
zwaartekracht of de wet van behoud van energie. En deze 
wetmatigheden binnen de kosmos vinden hun oorsprong 
in de kosmische krachten die ons omringen, ofwel in de 
levende werking van sterren en planeten die zich binnen het 
onbegrensde kosmische netwerk langs elektromagnetische 
paden voltrekt. Deze kosmische wetten van de hogere natuur 
regeren dus op verborgen energieniveau al het bezielde 
leven binnen het universum, van een grassprietje tot een 
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3. 
Inleiding over Geheime Kennis

Binnen alle oude wijsheidstradities werd er vanuit gegaan 
dat er achter of onder onze vertrouwde zichtbare wereld, op 
energieniveau een verborgen natuurlijke orde heerst en dat 

sterrenstelsel, van een gedachte tot een orkaan, dus ook het 
leven van jou en mij.  
Kennis van deze verborgen orde binnen de kosmos behoorde 
vroeger tot de 'geheime' inzichten van de mysteriescholen en 
mystici en ook nog in onze tijd van de sjamanen van inheemse 
culturen. Deze kennis werd geheim gehouden en eeuwenlang 
mondeling van meester op ingewijde leerling overgedragen, 
om te voorkomen dat deze diepe waarheden over het leven in 
verkeerde handen zouden vallen en misbruikt zouden worden.
Veel van deze inzichten zijn in onze tijd spontaan vrijgekomen 
of bewust vrijgegeven voor het grote publiek, omdat de mens 
van deze tijd daar geestelijk rijp voor lijkt te zijn. Elk mens 
zal deze diepe mystieke kennis over het leven als een levende 
energetische heelheid, zelf gaan herkennen wanneer zijn hart 
zich opent. 

Dus wanneer het ego-bewustzijn van de 3e trede in jou heeft 
plaatsgemaakt voor het hartbewustzijn van de 4e trede, zal 
ook jij de energiewerking achter de zichtbare werkelijkheid 
gaan herkennen. Vervolgens zul je op natuurlijke wijze, 
vanuit de wijsheid die dan in jou hart opbloeit, je leven in 
overeenstemming brengen met TAO als 'De Natuurlijke 
Orde der Dingen'. En levend vanuit deze verhoogde 
bewustzijnsgraad zal je leven moeitelozer en harmonischer 

worden en je innerlijke vrede en geluk toenemen.
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TAO wordt wel vertaald als 'De Weg', in de zin van, 
de natuurlijke weg die door alles wordt gevolgd, 

ofwel 'De Natuurlijke Orde der Dingen' die niet rationeel begrepen, 
maar slechts intuïtief gekend kan worden.

De eerste regels van de Tao Te Tjing luiden:

"De TAO die genoemd kan worden, is niet de eeuwige TAO,
want de naam die wij eraan geven, is niet de eeuwige Naam"

Lao Tse

(Chinese mysticus en natuurfilosoof, 6e eeuw v. Chr.)



4.
Inleiding op De 7 Kosmische
Levenswetten

De 7 Kosmische Levenswetten die in dit boek centraal staan, 
bepalen dus op het onzichtbare energieniveau de natuurlijke 
ordening die ten grondslag ligt aan de harmonische dynamiek 
binnen de kosmos, dus ten grondslag ligt aan alle leven.

Als je weet hebt van deze verborgen universele energiewetten 
die het universum op elk niveau regeren, dan zul je het 
mysterie van het leven steeds meer in zijn diepte doorgronden. 
Deze grote inzichten stellen je vervolgens in staat om je eigen 
leven 'in lijn' te brengen met deze universele wetmatigheden. 
En doordat je dan meer leeft in overeenstemming met de 
Natuurlijkheid van het Bestaan die door deze wetten wordt 
geregeerd, zal alles in je leven makkelijker gaan, minder moeite 
kosten. Ook zul je meer leven overeenkomstig wie jij in essentie 
bent, dus leven in overeenstemming met je Natuurlijke Zelf 
of Ziele-Zelf. En daardoor zul je jouw volledige potentieel als 
mensenziel steeds meer tot uitdrukking gaan brengen en zal je 
in toenemende mate gaan genieten van de intense vervulling 
die dat geeft. Afgestemd op het Grote Allesomvattende Geheel, 
zal je bewustzijn zich steeds verder openen voor de verborgen 
waarheid achter de zichtbare dingen en gebeurtenissen. En 
daardoor zul je als 'een wijze in wording' een gids kunnen 
zijn voor de mens die deze verborgen wijsheid nog niet heeft 
ontdekt.  
Vanuit het diepe inzicht in de universele wetten en de 
toepassing daarvan in je dagelijks leven, zullen er ook steeds 
hogere spirituele vermogens in jou tot rijping komen, 
waardoor je zult toegroeien naar Spiritueel Meesterschap. En 
een Spiritueel Meester is, vanuit zijn inzicht in de kosmische 
wetten, in staat om mede-creator van het leven te worden, 
omdat hij de verborgen wetten van de schepping kent en 
daarvan op een bewuste wijze gebruik kan maken.

Kortom: inzicht in de universele wetten maakt het mogelijk 
om steeds meer te gaan leven in harmonie met het Grote 
Allesomvattende Geheel, dat ook God kan worden genoemd, en 
dat brengt je duurzame vrede en werkelijk geluk. Afhankelijk 
van de wijsheidstraditie, religie of nieuwe wetenschap, kan 
hier voor God ook worden gelezen: Tao, Brahman, Ein-sof, 
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"Proberen te leven zonder de universele wetten te begrijpen, 
is te vergelijken met proberen auto te rijden 

zonder te weten hoe je moet autorijden. 
De resultaten kunnen rampzalig zijn, 

ondanks het feit dat je je waarschijnlijk enorm inspant 
om goed te rijden. 

Net zo kun je, wanneer je de werking van de universele wetten 
in je leven niet bewust bent en begrijpt, 

in de problemen raken of in chaos, pijn en verwarring, 
zonder in te zien wat daar de grond van is."

Bruce Mc. Arthur (1993)

Wankan Tanka, Het Ene, Het Al, Het Universum, De 
Oorspronkelijke Geest, De Grote Natuur, Het Nulpuntveld, 
Het Veld van Oneindige Potentialiteit, enz.. Daarom werden 
deze universele energiewetten in oude tradities ook wel De 
Goddelijke Wetten genoemd. 
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Tijdens het proces van Spiritueel Ontwaken zullen ook de verborgen universele energiewetten zich in concrete situaties gaan 
openbaren. Op een natuurlijke wijze zal elke mensenziel vroeg of laat en stap voor stap groeien, van een 'onwetende' (in de zin 
van nog geen weet hebben van de geestelijke dimensie van het bestaan), via een 'zoekende', een 'wetende' tot een 'wijze'. 

Door zijn grote inzichten is de ontwaakte mensenziel in staat om zijn leven bewust in overeenstemming te brengen met TAO 
als de 'Natuurlijke Orde der Dingen' en zal hij de vrede en de harmonie gaan ervaren die daar de vrucht van zijn. 
In hem zullen ook de hogere spirituele vermogens tot ontwikkeling komen, zo bereikt hij Spiritueel Meesterschap en daarmee 
komt hij als wijze mensenziel, Arahant ('nobele' in Boeddhisme) of Heilige ('verloste' in Christendom) tot zijn hoogste bloei. 

Voor de nog niet ontwaakte mens, die (nog) geen weet heeft 
van de verborgen natuurlijke orde achter de dingen en 
gebeurtenissen, kost het leven vaak veel moeite en wordt het 
toch nog niet zoals hij het eigenlijk graag zou zien en ervaren. 
Vanuit onwetendheid omtrent de universele wetten, zul je 
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veel onzekerheid ervaren en zal het leven zich bewegen van 
de ene chaos of crisis naar de volgende, zowel individueel 
als collectief. De huidige wereldsituatie laat zien dat besef 
van de verborgen universele energiewetten, die ook achter 
het wereldgebeuren werkzaam zijn, nog niet op grote schaal 
is doorgebroken. Harmonie en een gezond gedijen van het 
leven is op veel plaatsen nog ver te zoeken en dat komt omdat 
we, zonder dat we ons daarvan bewust zijn, op grote schaal 
'zondigen' tegen de universele levenswetten, de verborgen 
spelregels van het leven, omdat we ze niet kennen. 

We hebben gezien dat deze kosmische wetten van alle tijden 
en van alle wijsheidstradities zijn. Geen stroming, traditie of 
religie kan ze claimen, maar zoals we eerder zagen, hebben veel 
tradities door de eeuwen heen gepoogd om ze te doorgronden 

en ze onder woorden te brengen en legden daarbij hun eigen 
accenten. Zoals gezegd, is alles en iedereen aan deze kosmische 
wetten onderworpen. Ze bevatten de Universele Intelligentie 
van het universum die ook wel 'Geest' wordt genoemd. En 
daardoor wordt binnen het Allesomvattende Natuurlijke 
Bestaan (ofwel God) op natuurlijke wijze op energieniveau 
een dynamische harmonie gecreëerd en in stand gehouden. 

Maar omdat de mens vanuit zijn ego-bewustzijn (3e trede) 
nog geen weet heeft van de fundamentele eenheid binnen 
het universum en ook geen weet heeft van de verborgen 
intelligentie die het leven op alle niveaus in een dynamisch 
evenwicht houdt, is de mens de storende factor in dit grote 
levende geheel. En daarmee is de mens door zijn onwetendheid 
onbewust de veroorzaker van alle crises en van alle lijden, 

Achter de fysieke wereld van de dingen en gebeurtenissen, 
die we als subject met de uiterlijke zintuigen kunnen 
waarnemen, ligt de onzichtbare energiewereld met zijn 
geestelijke werkingen en wetten. En de zichtbare fysieke 
wereld is een uitdrukking van deze verborgen energiewereld. 
Binnen deze onzichtbare energiewereld regeren universele 
wetten, en als verborgen bestuurders zorgen die er voor, dat 
de dingen en gebeurtenissen in de zichtbare wereld gaan 
zoals ze gaan.
Hoe meer we ons bewust worden van deze Verborgen 
Natuurlijke Orde der Dingen en ons leven daarop 
afstemmen, hoe moeitelozer ons leven zich zal voltrekken. 
Maar om deze verborgen natuurlijke orde te kunnen 
waarnemen, zullen we eerst via ons hart het innerlijke 
zintuig moeten openen, dat wil zeggen dat het ego-bewustzijn 
(3e trede) plaats zal moeten maken voor hartbewustzijn (4e 
trede), want alleen vanuit deze hogere bewustzijnsgraad kan 
de volle waarheid in elke situatie worden gezien.
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zowel op individueel als op collectief niveau.  
Om een diep besef te krijgen van de fundamentele verbon- 
denheid binnen het Allesomvattende Natuurlijke Bestaan 
waarover zojuist werd gesproken, is het goed om te 
contempleren op de dynamische harmonie die binnen 
een ecosysteem heerst. Want ook binnen deze beperktere 
heelheid van diversiteiten is alles fundamenteel met elkaar 
verbonden en wordt alles op een natuurlijke wijze door alles 
gevoed en gedragen. Het Geheel wordt moeiteloos in een 
dynamisch evenwicht gehouden, doordat elk onderdeel zich 
ondergeschikt opstelt naar dat geheel en alles vanuit zijn 
natuurlijke uniciteit ruilt met alles. 

Probeer de natuurlijke werking binnen zo'n natuurlijke 
heelheid te doorgronden, niet door je te laten raken via je 
emotie (behoort bij 2e bewustzijnstrede) of te analyseren via 
je hoofd (3e bewustzijnstrede), maar door de waarheid van 
de situatie diep in te voelen via je hart (4e bewustzijnstrede). 
Besef vervolgens dat op overeenkomstige wijze ook het 
Allesomvattende Natuurlijke Bestaan, dat je dus ook 
uni-versum, God, Het Ene of Het Al kunt noemen, van 
binnenuit in stand wordt gehouden en mede door de groei 
aan diversiteiten wordt voortgestuwd om zich te ontwikkelen 
naar steeds hogere bestaansniveaus met bijbehorende hogere 
bewustzijnsgraden.



5.
De 7 Kosmische Levenswetten

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van elk van 
De 7 Kosmische Levenswetten. Zoals eerder gezegd, gaat 
het hier om kennis die eeuwenlang verborgen is gebleven, 
omdat de mensheid er nog niet aan toe was om de inhoud op 
waarde te kunnen schatten. De mystici als de behoeders van 
deze kennis vreesden voor misbruik ervan. Lees de volgende 
teksten met een open geest, zodat de verheven betekenis tot 
diep in je hart kan doordringen. 

1. De Wet van Trilling
Deze wet leert ons dat alles binnen het universum, dus ook de 
materiële vormen die ons omringen, energie is, energie met 
een eigen trilling binnen verschillende levels of dimensies en 
dat die energie de drager is van informatie en Universele 
Intelligentie.

Alles is energie. Licht is een vorm van energie, elektriciteit 
is een vorm van energie en ook magnetisme is energie. 
Zelfs gedachten en emoties zijn een vorm van energie. 
Onze levenskracht (chi, prana, onze adem) is ook een vorm 
van energie. Ook materie is in wezen energie, alleen wel 
sterk verdichte energie. Ook het kleinste deeltje materie is 

energie, maar dus energie die laag vibreert, waardoor we het 
met onze fysieke zintuigen kunnen waarnemen.
 
Kortom: de hele schepping bestaat uit een gelaagd veld van 
verschillende 'soorten' energieën met een eigen vibratie, 
energieën die ook de drager zijn van informatie of natuurlijke 
intelligentie. Wij en alles om ons heen, maken dus deel uit van 
een oneindig veld van energieën op verschillende niveaus, met 
verschillende frequenties en met verschillende kwaliteiten en 
eigenschappen. Ook de mens is dus een energetisch wezen 
met een unieke frequentie. 

En al die energieën zijn ooit voortgekomen uit het Oerveld, 
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“Wat wij materie hebben genoemd is energie, maar wel energie 
waarvan de vibratie zo laag is, dat we het kunnen waarnemen 

met de zintuigen. Er is geen materie.” 

Albert Einstein

ofwel uit het zogenaamde 'achtergrondveld', dat gevuld is 
met neutrale oerenergie, dat door mystici ook wel Universeel 
Bewustzijn, Goddelijk Licht, Goddelijke Kracht of Wit Licht 
wordt genoemd. Uit deze oerzee van frequentieloze energie 
(die in vroegere tradities wel de Scheppende God werd 
genoemd), zijn alle lagere vormen van energie ontstaan. En 
dat geheel van lagere ervaringswerelden of dimensies noemen 
we 'de schepping', in zowel zijn onzichtbare geestelijke, als 
zijn zichtbare aardse gedaanten. 

Dat scheppingsproces vanuit het Oerveld voltrekt zich in 7 
stappen (de 7 symbolische dagen uit het scheppingsverhaal 
in de Bijbel). 
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gesymboliseerd door de kleur rood (de regenboogkleur met 
de laagste trilling). De materiële wereld waarin wij leven 
bestaat dus uit 'samengetrokken' of 'verdichte' energie, die 
de indruk geeft vast te zijn. Naast de voor ons zo vertrouwde 
fysieke wereld, zijn er binnen het universum dus nog 6 andere 
energie-levels, die ook wel dimensies, rijken of sferen worden 
genoemd. En deze verschillende energie-levels bestaan niet 
ergens anders, maar zijn als frequenties in elkaar verweven. 
Denk aan de radiofrequenties die ook allemaal op dezelfde 
plek in elkaar verweven zijn. En op dezelfde wijze als met 
je radio, hangt het van de unieke frequentie van jouw 
bewustzijn af, welke levels jij kunt waarnemen. De meeste 
mensen zijn nog afgestemd op de lagere energie-levels van het 
universum. Slechts een kleine minderheid, in wie een hogere 
bewustzijnsgraad is ontwaakt, dus met een hogere innerlijke 
frequentie, kan doordringen tot de frequenties van de hogere, 
ofwel geestelijke levels binnen de schepping.  

Deze 7 levels die dus samen de schepping vormen, kunnen 
ook worden geclusterd in 3 hoofdlevels of dimensies. Dan 
ontstaat een drie-eenheid die bestaat uit:

1. Een bundeling van de 3 lager trillende vorm-dimensies 
(gesymboliseerd door de warme regenboogkleuren rood, 
oranje en geel), die gekoppeld zijn aan de zichtbare materiële 
of fysieke werkelijkheid, en die in China het Yin-domein wordt 
genoemd en ook wordt geassocieerd met 'de Aarde'.

2. Een bundeling van de 3 hoger trillende energie-dimensies 
(gesymboliseerd door de koelere regenboogkleuren blauw, 
indigo en violet), die gekoppeld zijn aan de onzichtbare 
spirituele- of energiewereld, die in China het Yang-domein 
wordt genoemd en deze wordt geassocieerd met 'de Kosmos' 
of 'de Hemel'.

In elke volgende scheppingsstap ontstaat een lagere 
vorm van die eerste frequentieloze oerenergie, dus van 
Bewustzijnsenergie als het Witte Licht. Dat wil zeggen dat 
in elk volgende level de energie zich steeds meer verdicht. 
De fysieke wereld waarin wij nu leven is het eindproduct van 
dit lange scheppingsproces door 7 levels of dimensies, en 
bestaat uit energie met de grootste dichtheid. En dit wordt 

Breking van wit licht in 7 stralen, als metafoor voor het scheppings- 
proces: Het frequentieloze of neutrale Goddelijke Bewustzijnslicht 
uit de Oerbron (ook wel het Witte Licht genoemd) breekt in 7 
'lagere' kleuren licht (violet, indigo, blauw, groen, geel, oranje en 
rood, in afnemende frequentie, dus toenemende dichtheid) 
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3.   En tot slot de verbindende of evenwicht zoekende neutrale 
of frequentieloze energie (groen). Dit 3e hoofdlevel is als 
het ware de middelaar tussen de, tegenover elkaar staande, 
magnetische, ofwel de negatief geladen Yin-kracht (vrouwelijk) 
en elektrische, ofwel de positief geladen Yang-kracht 
(mannelijk). En die verbindende kracht wordt door mystici 
ook wel Liefdesenergie of de Universele Liefde genoemd. Deze 
kracht op het middelste level, die door zijn neutraliteit alles 
op een natuurlijke wijze steeds weer in balans brengt, komt 
voort uit de neutrale bewustzijnsenergie van 'het midden'. Dit 
is niet zo verwonderlijk, want dit middelste level (dat ook in 
het hart van elke levensvorm woont) staat in open verbinding 
met de Universele Bewustzijnsenergie die de frequentieloze 
oerenergie is van het Oerveld of de Oerwateren. Het Oerveld 
als de neutrale bewustzijnsachtergrond waaruit de hele 
schepping voortkwam en uiteindelijk weer naar terugkeert.

Alle levensvormen in het universum zijn een afspiegeling van 
het onbegrensde en gelaagde energieveld. Dat wil zeggen dat 
binnen elke levensvorm de structuur van de 7 energie-
dichtheden van de schepping, dus ook de vereenvoudigde 
structuur van de 3 hoofdlevels, is terug te vinden. In de 
mens weerspiegelt de 7-ledigheid van de kosmos zich ik de 7 
energielichamen binnen de aura met de 7 chakra’s. Terwijl de 

3-ledigheid zich in de mens toont als zijn drie wezensdelen, 
namelijk het lichaam, de ziel (psyche) en de geest/bewustzijn. 

In verband met de overzichtelijkheid, wordt in dit boek niet 
verder gesproken over de 7 levels, maar over de indeling van 
het universum in 3 hoofdlevels, ofwel de drie-eenheid die 
hiervoor werd genoemd.   

Een veel gebruikte metafoor voor het begrijpen van de 
samenhang tussen deze 3 hoofdlevels is de onbegrensde, 
allesomvattende en roerloze oceaan (hoofdlevel 3), die gevuld 
is met bewustzijns- of oerenergie). Binnen die oceaan ontstaan 
golven en wervelingen (hoofdlevel 2 van de levensenergieën), 
die vervolgens kunnen uitgroeien tot ijsformaties (hoofdlevel 
1 van materiële vormen). In deze metafoor bestaan alle drie 
de levels uit dezelfde substantie, namelijk uit water, maar 
wel in verschillende dichtheden. De oersubstantie binnen 
het Oerveld is bewustzijnsenergie, en ook deze heeft op elk 
van de drie hoofdlevels, door verdichting zijn eigen gedaante 
gekregen. 

Samengevat kan worden gezegd, dat binnen het onbegrensde 
en gelaagde energieveld van het universum, de hiervoor 
genoemde drie hoofdlevels te onderscheiden zijn, die dus 

Alles is stromende energie in verschillende dichtheden of trillingsgraden. 
Ook de mens is een gelaagd energiewezen, bestaande uit 7 dichtheden 
of energielichamen met elk een eigen centrum of chakra. De mens als 
energiewezen is grofweg onderverdeeld in de drie wezensdelen lichaam, 
ziel (psyche) en geest/bewustzijn, die geassocieerd kunnen worden met 
respectievelijk hoofdlevel 1, 2 en 3. 

Dit aardse domein is de thuisbasis van de vrouwelijke 
Yin-kracht, vandaar dat we spreken van moeder aarde. Ook 
het woord 'materie' komt van het Latijnse 'materia', dat weer 
terug te voeren is op 'mater', ofwel moeder.

Hoofdlevel 2: level van de spirituele of energetische natuur 
Met het 2e hoofdlevel zijn we minder vertrouwd, maar dit 
level is toch wel wezenlijker dan de zichtbare en tastbare 
fysieke wereld van het 1e hoofdlevel. Het gaat hier om de 
onderliggende wereld van de onzichtbare energiewerkingen 
en geestelijke vormen of zielen, die aan de zichtbare vormen 
vooraf gaan. Dit op vergelijkbare wijze als een onzichtbaar 
idee over een taart aan de echte taart vooraf gaat. Ook wordt 
wel gesproken over de spirituele of geestelijke werkelijkheid. 
Plato sprak over de Ideeënwereld, de geestelijke wereld 
waarin alles wat wij nu om ons heen zien, al op energieniveau 
als voorvorm of gedachtevorm, ofwel als ziel aanwezig is. 
Dit is de werkelijkheid van de subtiele vitale energieën (chi, 
ki of prana), die door de verborgen werkingen op geestelijk 
niveau, al het zichtbare leven vormen en in stand houden. 
Deze levensenergieën worden binnen elke levensvorm in het 
universum in beweging gehouden door de twee oerkrachten 
Yang en Yin, die een elektromagnetisch veld scheppen in de 
vorm van een torus of aura (hierover later meer). Binnen dit 
veld van elke levensvorm zijn de twee oerkrachten in een soort 
dans, vanuit hun 'neutrale midden', continu op zoek naar een 
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een drie-eenheid vormen. Ook is duidelijk dat elk hoofdlevel 
onderworpen is aan zijn eigen wetten. De 7 Kosmische 
Levenswetten die in dit boek centraal staan, zijn de 
werkingsprincipes die verbonden zijn aan hoofdlevel 2,  dus 
het level van de onzichtbare spirituele of energetische natuur. 

Hieronder wordt elk hoofdlevel nog nader toegelicht. Bij elk 
level wordt aangegeven welke wetten daar regeren:

Hoofdlevel 1: level van de aardse of materiële natuur 
Zoals hiervoor werd gezegd, wordt het eerste en meest 
bekende hoofdlevel van bestaan, gevormd door de 
vertrouwde zichtbare fysieke of materiële wereld waarin we 
leven. Dit 1e hoofdlevel wordt geassocieerd met de 'Aarde'. Dit 
aardse domein is het level waarop de energieën zich hebben 
verdicht en zich daardoor tonen in schijnbaar vaste vormen. 
'Schijnbaar' omdat, zoals eerder gezegd, elk materieel object 
om ons heen wel vast lijkt de zijn, maar op energieniveau 
gewoon wat lager trillende stromende energie is, en dat geldt 
dus ook voor jouw en mijn lichaam. 

Alles binnen dit 1e hoofdlevel van de materiële natuur is 
binnen tijd en ruimte onderworpen aan de fysieke beperkingen 
die iedereen wel kent en aan de bekende natuurwetten die we 
op school hebben geleerd. Denk bijvoorbeeld aan de wet van 
de zwaartekracht of de wet van behoud van massa. 

Vereenvoudigde metafoor voor de schepping:
Uit Bewustzijnsenergie (het Witte Licht van het Oerveld) ontstaat de allesomvattende 
schepping als drie-eenheid waarin drie hoofdlevels te onderscheiden zijn.
Het menselijk oog heeft drie soorten kleurreceptoren, die de drie primaire kleuren rood, 
groen en blauw uit een lichtbron registreren. 
In deze metafoor staat rood voor de drie warme kleuren van de fysieke dimensie 
(hoofdlevel 1), blauw voor de drie koelere kleuren van de spirituele of energiedimensie 
(hoofdlevel 2), en groen voor het neutrale midden of nulpunt (hart) van waaruit beide 
dimensies in evenwicht worden gehouden (hoofdlevel 3). 
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natuurlijke dynamische balans. Hierop wordt bij het bespreken 
van de Wet van Dynamisch Evenwicht nader ingegaan. Als 
ik naar mijn eigen functioneren op dit 2e energie-level kijk, 
dan zie ik dat hierin mijn zielenkrachten en zielenkwaliteiten 
verankerd zijn. En op een lager trillingsniveau is ook mijn 
psychologische functioneren (dat een afspiegeling is van mijn 
ziel), met zijn emoties, gevoelens, gedachten, strevingen, 
verlangens, verwachtingen enz., verbonden met dit 2e 
hoofdlevel van energiewerkingen en -vormen. 
Zoals eerder gezegd, regeren binnen dit 2e hoofdlevel de 
nauwelijks bekende 7 Kosmische Levenswetten, die in 
dit deel van het boek uitgebreid worden besproken. Deze 
universele wetten zijn verbonden met elektromagnetische 
krachtenvelden, dus met licht. En daardoor is de snelheid 
binnen dit 2e hoofdlevel beperkt tot de lichtsnelheid, dus 
tot 300.000 kilometer per seconde. Het is belangrijk om 
binnen dit 2e hoofdlevel met name de werkingen te leren 
kennen van de Wet van Dynamisch Evenwicht en de Wet van 
Harmonische Resonantie, respectievelijk de 3e en de 4e wet 
uit dit deel van het boek.  

Dit onzichtbare 2e hoofdlevel van de dynamische energieën 
en mentale energievormen, is verwant met wat in oude 
wijsheidstradities 'Hemel' werd genoemd en dit spirituele of 
zielendomein is de thuisbasis van de scheppende mannelijke 
Yang-kracht. Vandaar dat in de christelijke traditie wordt 
gesproken van de Vader in de hemel.

Hoofdlevel 3: level van de meest oorspronkelijke natuur
Dit is het meest subtiele en mysterieuze level. Het is de 
vormeloze achtergrond, of nog beter ‘ingrond’ van alles. 
Dit onbegrensde veld, dat de potentie bevat van 'al wat is', 
wordt dus vaak Oerveld of Scheppingsveld genoemd. Dit 
Oerveld, dat dus de bewustzijnsachtergrond is van zowel de 

zichtbare schepping als de onzichtbare schepping, vormt het 
onbegrensde geestelijke podium waarop het Grote Levensspel 
wordt gespeeld. Van dit drieledige podium maken dus ook de 
onzichtbare geestelijke wereld (hoofdlevel 2) en de zichtbare 
aardse wereld (hoofdlevel 1) deel uit. 

De kwantumfysici noemen dit Oerveld ook wel het 
nulpuntsveld of het veld van oneindige potentie. Dit veld 
dat aan elke schepping vooraf gaat, is gevuld met neutrale 
bronenergie of vrije nulpuntsenergie. Aristoteles noemde 
deze oerenergie 'energeia'. De Lakota-indianen spreken 
over Wankan Tanka ofwel Grote Geest waar de onzichtbare 
en zichtbare schepping uit voortkomt. De mystici spreken 
over het Akashaveld van neutrale bewustzijnsenergie. De 
oude chinezen noemden het veld dat met oer-Chi is gevuld 
Wu-Chi. En binnen de christelijke traditie wordt dit meest 
oorspronkelijke, allesomvattende en alles doorstralende 
energieveld God genoemd en de energie van dat veld kent men 
als de Christuskracht of Liefdeskracht. 

Elke levensvorm is dus ooit als geestkiem of ziel ontsproten 
uit het Oerveld. De oude Chinezen zeggen het als volgt (zie 

Scheppingsweg volgens de oude Chinezen (Taoïsme) 

 
Oerveld                      Geestelijke of energiewereld                   Fysieke wereld  

Hoofdlevel 3.         Hoofdlevel 2.                               Hoofdlevel 1 

 
 
 

of bronenergie waaruit het hele universum is opgebouwd. 
Nulpuntsenergie is frequentieloze energie die, zoals eerder 
gezergd, door mystici wel Zuivere Bewustzijnsenergie of het 
Witte Licht wordt genoemd. 
Dit Oerveld of nulpuntsveld is verbonden met het 
kwantumniveau van de sub-atomaire deeltjes. Dit is een 
bijzonder niveau want het valt buiten elke beperking van tijd 
en ruimte. Dit houdt in dat de vertrouwde wetten van tijd en 
ruimte geen vat meer hebben op dit kwantumveld of Oerveld. 
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bovenstaand schema): Elk 'begin van Tai-Chi' (wat ook 
wel geestkiem, levensatoom, monade of wezenskern wordt 
genoemd) komt voort uit ‘Wu-Chi’ (ofwel uit het Oerveld op 
hoofdlevel 3). Vervolgens rijpt dit levensbeginsel, door de dans 
tussen de twee oerkrachten Yin en Yang, binnen de geestelijke 
wereld (hoofdlevel 2) tot een onzichtbare energievorm of 
unieke ziel. En uiteindelijk wordt de ziel, door samensmelting 
met een fysieke kiem, binnen de zichtbare wereld (hoofdlevel 
1) manifest in een 'kleine Tai-Chi' (wat wij een materiële vorm, 
verschijningsvorm, levensvorm of lichaam noemen). De oude 
Chinezen zeggen dat ‘kleine Tai-Chi’ een afspiegeling is van de 
grote Tai-Chi ofwel van de totale schepping, die zowel hemel 
als aarde omvat. Dit 'het kleine' overeenkomt met 'het grote' 
vloeit voort uit de werking van de later te bespreken Wet van 
Analogie (6e wet). 

En de levensvorm ontstaat niet alleen door het samengaan 
van Yin en Yang, maar wordt ook gedurende zijn gehele 
bestaanscyclus in stand gehouden door de ritmische dans 
tussen de twee oerkrachten Yin en Yang, die daardoor de 
levensenergie of 'Chi' genereren. En na zijn levensloop valt 
elke verschijningsvorm uiteindelijk weer samen met zijn 
oorsprong Wu-Chi, zoals een golf uit de oceaan voortkomt en 
daar uiteindelijk, na te zijn uitgerold, ook weer in terug valt. 
En omdat elke levensvorm door het universele scheppings-
proces, een afspiegeling is van de drieledigheid van het 
universum, dus van de grote Tai-Chi, kunnen de drie levels 
van het universum ook in elke kleinere levensvorm (kleine 
Tai-Chi) worden herkend. In de mens zijn dat dus drie 
wezensdelen, lichaam, ziel (psyche) en geest/bewustzijn, die 
dus respectievelijk verbonden zijn met hoofdlevel 1, 2 en 3. 

Dit Oerveld van het 3e hoofdlevel bestaat dus uit neutraal 
geladen nulpuntsenergie, tachyonenergie, vrije oerenergie 

Scheppingsweg volgens de oude Chinezen (Taoïsme)
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En dit betekent bijvoorbeeld, dat de snelheid van een interactie 
tussen twee deeltjes binnen dit veld geen tijd meer nodig heeft, 
ongeacht de onderlinge afstand, dus niet meer beperkt is tot 
de snelheid van het licht, zoals binnen de lagere levels. Ook 
kan binnen dit hoogste level, iets op meedere plaatsen tegelijk 
aanwezig zijn, wat binnen de lagere levels onmogelijk is.

Die onmiddellijke verbinding komt voort uit de zogenaamde 
kwantumverstrengeling, een uniek fenomeen binnen het 
kwantumveld. Hierdoor is binnen dit neutrale nulpuntsveld 
alles, vanuit het hart als het eigen nulpunt, dus onmiddelijk 
verbonden met alles, ongeacht afstand. Dit Oerveld als de 
hoogste energiedimensie binnen het universum, doorstraalt 
dus de hele schepping. En doordat nulpuntsenergie neutraal 

is geladen, is het in staat om in die doorstraling alles op een 
natuurlijke wijze neutraal te reflecteren. En daardoor zal 
vanuit dit 3e hoofdlevel, dat dus in direct contact staat met 
het hart van elke levensvorm, op alle niveaus van het bestaan, 
de Natuurlijke Orde zich op spontane wijze willen herstellen 
en er zo voor zorgen dat alles in een dynamische balans blijft. 

Elk levend systeem is voortgekomen uit dit nulpuntsveld en is 
via zijn hart als het eigen nulpunt, voor eeuwig onmiddellijk 
verbonden met dit Oerveld van Universeel Bewustzijn. En 
hierin ligt de grond van de later te bespreken Wet van Eenheid 
die het hele universum tot Eén Levende Heelheid of Eén  
Allesomvattend Organisme maakt.   

Zoals eerder gezegd, wordt dit hoogste level in oude tradities 
wel God de Schepper genoemd. Binnen dit goddelijke level 
woont de Oorspronkelijke Geest, de Christuskracht of 
Liefdeskracht. Hier regeert namelijk de mysterieuze Wet van 
Universele Liefde. En deze wet der wetten bepaalt dat alles 
binnen de schepping één is en simpelweg 'is wat het Is'. Op dit 
3e hoofdlevel ligt dan ook de grond van de Zijnstoestand van 
alles en iedereen. 

De samenhang tussen de drie hoofdlevels
Zoals gezegd, maakt elke levensvorm of levenseenheid, van de 
kleinste cel tot het grootste sterrenstelsel, dus ook jij en ik, deel 
uit van het allesomvattende energieveld van het universum, 
dat bestaat uit de 3 hoofdlevels (of 7 energielevels). Maar 
tegelijkertijd is elke levensvorm binnen dit grote geheel, op 
zijn beurt ook zelf in feite weer een gelaagd energiesysteem 
dat uit 7 energielagen bestaat (of 3 hoofdlevels). 

Elke levensvorm is een energiesysteem, dat zich van buiten 
naar binnen steeds verder verdicht en waarvan wij met onze 

Hoofdlevel 1 is vast, is verbonden met aardse materie, dus met moleculen 
omdat alle materie uit moleculen is opgebouwd.
Hoofdlevel 2 is ijler, is namelijk verbonden met de spirituele wereld, ofwel 
met het niveau van de dynamische energieën, dus met atomen en met alle 
elektromagnetische velden die door atomen worden opgewekt.
Hoofdlevel 3 is nog subtieler, is verbonden met de frequentieloze of neutrale 
oerenergie, dus met het niveau van de subatomaire deeltjes of oerdeeltjes 
binnen het nulpuntsveld. Dit is het werkgebied van de kwantumfysica.

 De samenhang tussen de 3 hoofdlevels en de fysica:Samenhang tussen de drie hoofdlevels en de (kwantum-)fysica 

       Molecuulniveau (materie)         Atomair niveau    Subatomair niveau  

       Hoofdlevel 1.                    Hoofdlevel 2.   Hoofdlevel 3 (kwantumniveau) 
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fysieke zintuigen dus slechts de meeste verdichte materiële 
vorm kunnen waarnemen. Dus ook wat vanuit ons menselijke 
perspectief waarneembaar is en 'vast' lijkt te zijn, is in 
werkelijkheid energie in beweging. Echter deze energie is meer 
verdicht dan de meer subtiele, onzichtbare energieniveaus 
om ons heen, waardoor ze voor onze fysieke zintuigen 
waarneembaar wordt als een fysieke vorm of lichaam. 

Hoewel het misschien lijkt alsof deze gelaagde energieën van 
elkaar gescheiden zijn, is er een permanente uitwisseling 
tussen de verschillende levels. Bij de later te bespreken Wet 
van Dynamisch Evenwicht en de Wet van Harmonische 
Resonantie en ook bij de Wet van de Heilige Cirkel 
(respectievelijk wet 3, 4 en 7) wordt hierop nader ingegaan.

Binnen elke levensvorm zijn alle levels dus gelijktijdig 
aanwezig, waardoor het een zeven-eenheid is, of als we naar 
de hoofdlevels kijken een drie-eenheid. 

Zo bestaat ook de mens uit 7 energielevels of 7 energie-
lichamen, elk met een eigen frequentie, die samen ons 

elektromagnetische veld vormen die dus wel de aura wordt 
genoemd. Daarvan kunnen we met onze fysieke zintuigen dus 
alleen het meest verdichte fysieke lichaam zien. 

Zoals gezegd, heeft elk van de 7 energielagen in de mens een 
energiecentrum en dat zijn de 7 chakra's die in een verticaal 
kanaal langs onze ruggengraad zijn opgenomen. Als we in 
de mens niet de 7 levels, maar de 3 hoofdlevels proberen te 
onderscheiden, dan zien we dus de bekende drie wezensdelen, 
lichaam, ziel en geest. Ook deze drie wezensdelen van de mens 
zijn niet los van elkaar te zien en vormen dus een drie-eenheid. 
Qigong als de Chinese energieleer, maakt ook onderscheid in 
drie energiecentra binnen het lichaam, namelijk de onderste, 
de middelste en de bovenste Dantian, zie afbeelding links. 

Ook de drie aggregatietoestanden van water (dus waterdamp, vloeibaar 
water en ijs) zijn een afspiegeling van, en een mooie metafoor voor de drie 
energielevels binnen het universum. Ook hier neemt bij elke overgang de 
beweeglijkheid af en de verdichting toe.

Ook Qigong, de Chinese energieleer, onderscheidt niet zeven, maar drie 
energiecentra in het lichaam en noemt deze de drie Dantians.
De onderste Dantian valt samen met het heiligbeenchakra (2e chakra), 
de middelste Dantian met het hartchakra (4e chakra) en de bovenste 
Dantian met het voorhoofdchakra (6e chakra).
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Zoals gezegd, kunnen de meeste mensen alleen nog het meest 
verdichte fysieke niveau van de werkelijkheid waarnemen. 
Maar wanneer in ons de innerlijke zintuigen tot ontwikkeling 
zullen komen, en dat vindt plaats als ook de chakra's van de 
hogere energiefrequenties zich in ons gaan openen, dan kan 
ook de werking van de ijlere energielagen van de werkelijkheid 
en dus ook van een individuele levensvorm innerlijk worden 
waargenomen. 

De energie binnen het onbegrensde en gelaagde energieveld 
van het universum is ook de drager van informatie, ofwel van 
de Universele Intelligentie. En die intelligentie ligt op een 
natuurlijke wijze verankerd in De 7 Kosmische Levenswetten 
die de natuurlijke orde binnen het universum bepalen. 

Vandaar dat, vanuit hoofdlevel 2 elk energiesysteem binnen 
dat grote geheel, dus van grassprietje tot sterrenstelsel, 
zich op een natuurlijke wijze gedraagt volgens TAO als de 
Natuurlijke Orde der Dingen die binnen het universum 
heerst. Zo is al het leven, onder invloed van De 7 Kosmische 
Levenswetten, zelfregulerend, zelfreplicerend en met elkaar 
verbonden, tenzij de natuurlijke orde binnen het levende 
geheel wordt verstoord. En zo'n verstoring of disbalans kan 
uitgroeien tot een ziekte van het levende systeem. En door 
de onwetendheid van de nog niet ontwaakte mensenziel, is 
hij, zonder dat te beseffen, de veroorzaker van verstoringen 

en disbalans binnen zijn eigen energiesysteem en de grotere 
levende systemen waar hij onderdeel van is.
Ook de drie aggregatietoestanden van materie, namelijk 
vast, vloeibaar en gas zijn een uitdrukking en ook een mooie 
metafoor voor dezelfde drieledigheid die de basis is van het 
universum.

Binnen veel wijsheidstradities wordt uitgegaan van een 
drie-eenheid binnen het universum. De boeddhisten spreken 
van trikaya, de christenen over de goddelijke Drie-eenheid, 

     De drie hoofdlevels van het Grote Levensspel samengevat:  

  Het gelaagde speelveld Niveau binnen fysica Level-gebonden spelregels/wetten Ik als gelaagde speler 
 

1e hoofdlevel  Fysieke wereld (van 'vaste' vormen) Boven atomair (moleculair) Wetten van fysieke-biologische natuur Mijn uiterlijke lichaam 
2e hoofdlevel  Zielenwereld (netwerk van energievelden) Atomair, netwerk EM-velden De 7 Kosmische Levens- of energiewetten Mijn innerlijke ziel (en psyche) 
3e hoofdlevel  Oerveld (vrije- of nulpuntsenergieveld)  Sub-atomair (kwantumfysica)  Wet van Universele Liefde/Wet van Eenheid  Mijn bewustzijnscentrum/hart 
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Elk beproefd spiritueel pad, dus ook De Weg van het 'Stille Midden', heeft tot 
doel om in het hart van de mens zijn 'Ware Natuur' tot ontwaken te brengen 
en zich zo te bevrijden van zijn aardse lijden dat onlosmakelijk met zijn lagere 
natuur of ego verbonden is.
                                                                              
Op het moment van ontwaken her-kent de mens zijn 'Stille Midden' als zijn 
'Natuurlijke Staat van Zijn' en ervaart de mensenziel een bewust contact met 
het 3e hoofdlevel, dat ook wel het 'nirvana' wordt genoemd. 
Wanneer het 'Stille Midden' in het hart volledig is ontwaakt, zal op een 
spontane en natuurlijke wijze elke disbalans in ons energiesysteem worden 
hersteld en leven we in harmonie en geluk.

En met het bereiken van deze 4e bewustzijnstrede opent zich voor de ont-
waakte mens de geestelijke weg waarlangs hij zijn bewustzijn verder kan 
verruimen tot in de hogere dimensies, om uiteindelijk als een Wijze op de 7e 
bewustzijnstrede Geestelijke Volwassenheid of Godsbewustzijn te bereiken.     

de hindoes over trimurti en de oude chinezen over de drie 
gebieden van zuiverheid, tai-tsjing, shan-tsjing en yu-tsjing. 
Ook veel filosofen, uit zowel het oosten als het westen, 
verwijzen in hun teksten naar deze drieledigheid van het 
leven. 

Om de spelregels van de drie levels te leren kennen, is het van 
groot belang dat we de corresponderende drie wezensdelen 
van onszelf leren kennen. Ook daarin is ons lichaam het 
meest vertrouwd (hoofdlevel 1). De werking van onze psyche 
als uitstraling van het zielsniveau (hoofdlevel 2), met zijn 
innerlijke mentale vormen en emotionele bewegingen is al 
veel moeilijker om te doorgronden. Maar eigenlijk zijn we echt 
onwetend omtrent de werking van onze geest of bewustzijn 
(hoofdlevel 3). Toch ligt juist in dit geestelijke gebied dat in 
ons hart verankerd is, onze meest wezenlijke natuur besloten. 
Ons bewustzijncentrum dat dus in ons hart is gezeteld, is in 

feite de zuivere navigator van ons wezen. Maar deze Ware 
Natuur kwam nog maar in het hart van weinig mensen tot 
ontwaken. En daardoor is de nog onwetende mensenziel, dus 
de mensenziel die nog onwetend is omtrent de geestelijke 
dimensie van het bestaan en van onszelf, nog niet afgestemd 
op TAO als de Natuurlijke Orde van het Bestaan. Vanuit een 
soort armoede bestuurt de nog niet ontwaakte mensenziel zijn 
leven dan vanuit een tweederangs en verstoorde navigator, 
namelijk vanuit het ego of de persoonlijkheid die zijn basis 
heeft op het zielenniveau van het 2e hoofdlevel, maar die 
vibreert op het 1e hoofdlevel. Het ego is gebaseerd op het 
rationele denken en heeft nog geen toegang tot de Universele 
Wijsheid van de kosmos. 

Geen wonder dat de nog niet ontwaakte mens in het Grote 
Levensspel regelmatig de weg kwijt is, want wanneer de 
navigator in onze auto niet in staat is om de signalen van de 



satellieten (dus van 'het hogere') zuiver te ontvangen, zullen 
we ook ongewild lange omwegen maken en veel frustraties 
oplopen.  

Zoals gezegd, is bij de meeste mensen hun Ware Natuur, dus 
de ware regisseur op het 3e hoofdlevel, nog niet ontwaakt. 
Levend vanuit dit 3e hoofdlevel van de goddelijke werkingen, 
komt de mens tot zijn hoogste geestelijke bloei. Doordat 

de navigator die ons dan ter beschikking staat, geen enkele 
vertroebeling meer kent in zijn afstemming op 'het hogere', 
zijn we daar geheel bevrijd van elke beperking en elk lijden. 
Alles wordt dan gezien vanuit een grote helderheid en elk 
denken, spreken en handelen is heilzaam, dus gericht op 
heelmaking van het leven op elk bestaansniveau. 

Je zou kunnen zeggen dat we dan vanuit ons hart als het 'Stille 
Midden' van ons wezen, geheel leven in overeenstemming met 
de Wet van Universele Liefde ofwel de Wet van Eenheid die 
binnen het 3e hoofdlevel regeert. Dit is de wet van waaruit 
alles oordeelloos en liefdevol wordt omarmt, de wet die 
bepaalt dat alles simpelweg 'is wat het Is', en dat alles met 
alles verbonden is. 

Eenmaal onder regie van onze ziel als onze Ware Natuur of 
ons Hogere Zelf dat in ons hart woont en die dus voor eeuwig 
met het 3e hoofdlevel van het universum verbonden is, zullen 
we op het 2e en 1e hoofdlevel leven overeenkomstig De 7 
Kosmische Levenswetten, ofwel overeenkomstig TAO als de 
Natuurlijke Orde van het Bestaan.

Het ontwikkelingsproces van de mens volgt een opklimmende 
weg door de drie hoofdlevels of de 7 dimensies van het Grote 
Levensspel. Door de ervaringen tijdens vele aardse levens, 
ontwaakt de mensenziel, langs de trap met 7 bewustzijnstreden, 
in steeds hogere ervaringsgebieden. 

En als hij uiteindelijk zijn Ware Natuur heeft her-kent, komt 
het zogenaamde Rad van Wedergeboorte, ofwel het leven in 
de aardse dualiteit en strijd (samsara) tot stilstand. Dan zal 
voor de ontwaakte mensenziel het hemelse gebied (nirvana), 
ofwel het ervaringsgebied van vrede en geluk zich openen, 
terwijl hij nog op aarde is. 
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Dus levend vanuit onze Ware Natuur in ons hart, zal de sluier 
van de geestelijke wereld steeds verder worden opgetrokken. 
Dan zal de ontwikkeling van de mensenziel zich binnen 
het geestelijke domein verder richten op het tot ontwaken 
brengen van de hogere geestelijke vermogens. 

En daarmee nadert de ontwaakte mensenziel de finish van het 
Grote Levensspel. Op de 7e bewustzijnstrede aangekomen, 
zal het mysterie van het leven zich volledig aan hem 
hebben geopenbaard en daarmee verwerft hij Geestelijke 
Volwassenheid ofwel Spiritueel Meesterschap. Dan kan 
worden genoten van de goddelijke winst Sat-Chit-Ananda, 
ofwel van Ultieme Waarheid in het Nu, Heldere Bewustheid 
en Duurzame Gelukzaligheid.

2. De Wet van Polariteit
Deze wet toont ons de ritmische dans tussen de twee 
oerkrachten Yin en Yang, een spel dat de levensenergie Chi, 
Ki of prana genereert en dus aan elk leven ten grondslag ligt.
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De Wet van Trilling vertelde ons zojuist dat alles energie is 
op verschillende levels. De Wet van Polariteit die we nu gaan 
bespreken, geeft aan dat deze goddelijke levensenergie (die 
door de oude Chinezen 'Chi', door de Japanse zenmonniken 
'Ki', door de Indiërs 'prana', door de Grieken 'pneuma' en 
door de Hawaiiaanse kahuna's of sjamanen 'Mana' wordt 
genoemd), wordt opgewekt door de verbinding tussen twee 
oerkrachten binnen het nulpuntveld of Oerveld. Zoals al 
eerder is gezegd, werden deze twee oerkrachten in het oude 
China Yin (vrouwelijk) en Yang (mannelijk) genoemd, maar 
ze waren ook bekend binnen andere wijsheidstradities en 
kregen daar andere namen. De oude Grieken noemden deze 
krachten Eros (liefdeskracht) en Logos (scheppingskracht) 
en in de Egyptische mythologie werd gesproken over Isis 
(moedergod) en Osiris (vadergod). 
Het karakter van deze twee oerwerkingen is tegengesteld, 
maar ook complementair dus in de wisselwerking vullen ze 
elkaar aan. 

"Je hebt je lichaam niet geschapen en je kunt veel 
lichaamsfuncties niet beheersen. 

Er is een grotere intelligentie aan het werk dan het 
menselijk verstand.

Dezelfde intelligentie die de hele natuur in stand houdt.

Je kunt niet dichter bij die intelligentie komen 
dan door je bewust te zijn van het energieveld in jezelf  

door de levendigheid, de bezielde aanwezigheid 
in je lichaam te voelen."

Eckhart Tolle
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De Yang-kracht heeft zijn thuisbasis in de eerder genoemde 
onzichtbare spirituele wereld en werkt zich differentiërend 
en verdichtend, in een centrifugale beweging naar buiten, 
dus in de richting van de materiële werkelijkheid. De 
Yin-kracht daarentegen, heeft zijn thuisbasis in de zichtbare 
aardse werkelijkheid en werkt integrerend en verlichtend 
in tegenovergestelde richting, namelijk in een centripetale 
ofwel middelpuntzoekende beweging naar binnen, dus in de 
richting van de onzichtbare spirituele werkelijkheid, naar een 
nulpunt toe. 
Je zou dus kunnen zeggen dat Yang de kracht is achter elke 
materiële schepping of creatie (differentiëring en verdichting 
van levensenergie in de richting van steeds meer vastheid en 
complexiteit). Terwijl Yin daarentegen de kracht is achter de 

Yang-werking (mannelijk)                                 Yin-werking (vrouwelijk)                                      
(Heeft zijn thuisbasis in, ofwel werkt vanuit   (Heeft zijn thuisbasis in, ofwel werkt vanuit  
de onzichtbare spirituele wereld, neerdalend de zichtbare aardse werkelijkheid, opklimmend 
in de richting van de fysieke wereld):  in de richting van de spirituele wereld): 
Essentie      Verschijningsvorm 
Geestelijke Inhoud    Materiële Vorm 
Naar buiten gericht    Naar binnen gericht 
Centrifugaal (van centrum/nulpunt af)  Centripetaal (naar centrum/nulpunt toe) 
Vanuit essentie (inhoud) naar vorm   Vanuit vorm terug naar essentie (inhoud) 
Stuwend (elektrische kracht)   Aantrekkend (magnetische kracht) 
Expansie/spiralerend uitdijend   Contractie/spiralerend inkrimpend 
Creatief uitend     Receptief ontvangend 
Actief (energetisch positief, dus +)   Passief (energetisch negatief, dus -) 
Elektrische kracht    Magnetische kracht 
Differentiërend (verstrooiend)    Integrerend (samenvoegend) 
Scheppend     Ontvangend 
Onzichtbaar idee/initiatief    Zichtbare vorm/resultaat 
Rationeel denken     Voelen/Intuïtie  
Spreken      Luisteren 
Antwoorden     Vragen 
Geven      Ontvangen 
Doelgericht     Zijnsgericht 
Dominant (daardoor spanning creërend)  Meegaand (daardoor spanning reducerend) 
Geestelijk zaad     Aardse voedingsbodem 

 

vergeestelijking (integrering en verlichting van levensenergie 
in de richting van eenvoud, eenheid en essentie). Deze twee 
tegengestelde spiralerende oerkrachten Yin en Yang liggen 
ten grondslag aan de schijnbaar dualistische aard van 
de werkelijkheid waarin wij leven. Hieronder worden de 
belangrijkste karakteristieken en uitingsvormen van beide 
energiewerkingen naast elkaar gezet. 

Deze twee oerwerkingen kunnen niet zonder elkaar bestaan 
en vormen in feite een oertwee-eenheid. Buiten bestaat niet 
zonder binnen, eb niet zonder vloed, inademing niet zonder 
uitademing, licht niet zonder donker, zaad niet zonder 
voedingsbodem, dag niet zonder nacht en zomer niet zonder 
winter. Zoals gezegd, worden Yang en Yin wel geassocieerd 
met mannelijk en vrouwelijk, omdat in de man de Yang-kracht 
domineert en in de vrouw de Yin-kracht. Hier wordt bewust 
gesproken over 'domineert', omdat in de man en in de vrouw, 
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"Alles is tweeledig; alles heeft twee polen; 
alles heeft zijn paar tegenstellingen; gelijk en niet gelijk zijn hetzelfde;
    tegenstellingen zijn identiek van aard, maar verschillend van graad;

    uitersten ontmoeten elkaar; alle waarheden zijn slechts halve waarheden; 
alle paradoxen kunnen vanuit het midden worden verzoend."

De Kybalion

zoals in elke andere levensvorm, zowel het Yang-principe 
(vuur) als het Yin-principe (water) werkzaam is, maar in een 
andere verhouding.
Kortom: Elke levensvorm, of het nu gaat om een atoom, 
een cel, een insect, een boom, een mens, een planeet of een 
sterrenstelsel of zelfs het universum als levend geheel, is in 
feite een uitdrukking van de wisselwerking tussen deze twee 
oerkrachten, dus van de dans tussen Yang en Yin. En deze twee 
oerkrachten creëren door het hele universum heen ontelbare 
unieke elektromagnetische velden in de vorm van een torus 
(donutvorm). En deze unieke torussen liggen als onzichtbare 
energievormen ten grondslag een elke zichtbare levensvorm.  
De wijze mens herkent de wisselwerking van deze twee 
oerprincipes in de dagelijkse werkelijkheid en heeft zo inzicht 
in de diepe natuurlijke dynamiek onder of achter het zichtbare 
leven. En door dit diepe inzicht komt hij vanuit zijn hart tot 
heilzaam (heel makend) spreken en handelen. 
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3. De Wet van Dynamisch Evenwicht
Deze wet laat zien dat elke levende eenheid op elk niveau 
constant vanuit zijn hart als zijn neutrale nulpunt, op 
zoek is naar een dynamische innerlijke balans tussen Yin 
en Yang. Daardoor wordt het vanuit zichzelf een stabiel, 
zelforganiserend, zelfregulerend en zelfreproducerend levend 
systeem. De Wet van Dynamisch Evenwicht is bijvoorbeeld 
in actie in de aantrekkende en afstotende werking van 
mannelijkheid (Yang) en vrouwelijkheid (Yin) bij elke keuze 
van een liefdespartner. Ook de Wet van Karma is afgeleid 
van deze wet. 

De Lemniscaat als model van het drievuldige grondpatroon van het energieveld van het hiërarchisch opgebouwde universum en van 
elke levensvorm daarbinnen. Steeds wordt vanuit het neutrale midden (derde element) de dynamische balans herstelt tussen de oer-
krachten Yin en Yang. De 7 kleuren die uit het Witte Licht (Puur Bewustzijn in het Oerveld) zijn ontsproten, staan voor de gelaagdheid 
van het energieveld in 7 dichtheden die de hele schepping omvat. Het energieveld van elke levensvorm (aura), van individuele cel tot 
sterrenstelsel, is een afspiegeling van dit drievuldige grondpatroon binnen het universum (zie ook 6e wet: Wet van Analogie).

De tai chi (ook wel het Yin/Yang-teken), de lemniscaat en de vajra zijn symbolen uit verschillende tradities die allemaal wijzen op 
de wisselwerking tussen de vrouwelijke en de mannelijke oerkracht binnen de kosmos, een samenspel dat steeds vanuit het hart als 
het 'Stille Midden' in een dynamisch evenwicht wordt gehouden. Nog veel meer wijsheidstradities hebben een symbool voor deze 
universele dynamiek tussen deze twee oerkrachten die in alle leven werkzaam is, en die ook wel de 'Kosmische Dans' wordt genoemd 
omdat deze dynamiek zich binnen de kosmos overal en op elk niveau herhaalt en aan elke levensvorm ten grondslag ligt. 

We hebben gezien dat elk levende systeem binnen het Oerveld 
is ontstaan uit het samengaan van een Yin-kracht en een 
Yang-kracht. Bij het ontstaan van zo'n levende systeem is 
de lading van beide polen gelijk, dus is er in het begin een 
dynamische balans binnen elk systeem. Maar de permanente 
interactie met de omgeving zorgt ervoor dat er binnen het 
systeem, door interferentie van krachten, steeds een disbalans 
kan ontstaan. Dit houdt in, dat elke levensvorm continu 

binnen zijn 'soort' op zoek is naar één of meerdere 'partners' 
die de innerlijke disbalans kunnen compenseren. Op deze 
wijze wordt geprobeerd om op het hogere niveau van de relatie 
een evenwicht te creëren dat op individueel niveau nog niet tot 
stand kon komen. En bij dit zoeken naar balans tussen Yang 
en Yin is binnen elk levende systeem op elk niveau een derde 
element werkzaam. 

De Wet van Dynamisch Evenwicht toont ons de werking 
van dit derde element als het neutrale midden tussen de 
Yang-kracht en de Yin-kracht. Dit midden of hart is het 

neutrale bewustzijnscentrum binnen elk levende systeem. 
En dat hart is in staat om in de eigen binnenwereld en in de 
buitenwereld feilloos balans en disbalans 'aan te voelen'. 
Het hart als het neutrale midden, heeft binnen elk levende 
systeem dus een harmoniserende functie, waardoor het steeds 
de dynamische balans tussen de twee verschillend geladen 
polen Yin en Yang zal bewaken en herstellen. Denk aan de 
slinger van de klok die ook door twee tegengestelde krachten 
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in beweging wordt gehouden en waarbinnen ook steeds vanuit 
het neutrale midden continu een poging wordt gedaan om de 
dynamische balans weer te herstellen. Op deze wijze krijgt de 
beweging van de slinger een dynamische stabiliteit. 

Dus door interactie met ander leven zijn binnen elk levend 
systeem Yin en Yang veelal niet constant gelijk geladen. Dit 
houdt in dat het systeem in zichzelf niet in balans is, waardoor 
vanuit het neutrale midden andere mannelijke (Yang) of 
vrouwelijke krachten (Yin) worden aangetrokken om op een 
hoger niveau toch weer in een dynamisch evenwicht te komen. 
En daarbij geldt dat ongelijk geladen polen elkaar aantrekken 
en gelijk geladen polen elkaar afstoten. Denk hierbij aan de 
aantrekkende en afstotende werking tussen de polen van twee 
magneten.

 
 

level 2. 
Spirituele werkelijkheid 
bestaande uit subtielere 

energievormen 
(Yang-domein) 

('Hemel') 
Koele kleuren (blauw) 

level 1. 
Fysieke werkelijkheid 
bestaande uit grovere 

energievormen  
(Yin-domein) 

('Aarde') 
Warme kleuren (rood) 

level 3. 
Oerveld als neutrale 

bewustzijnsachtergrond,  
waaruit elke schepping voortkomt en 
waarmee het neutrale nulpunt in elke 

levensvorm altijd verbonden blijft. 
 

(Zuiver Bewustzijn bewaakt vanuit het 
'Stille Midden' (nulpunt) het dynamisch 

evenwicht tussen Yin en Yang) 
Neutrale kleur (groen) 

 

De Wet van Dynamisch Evenwicht wordt eveneens zichtbaar 
in de werkingen binnen onze atmosfeer rond de aarde. Ook 
daar interfereert alles met alles, waardoor het elkaar versterkt 
of juist belemmert. 

Ook in de admosfeer is alles continu op zoek naar een 
dynamisch evenwicht, waardoor het geheel in een levende 
balans wordt gehouden. Deze werking is duidelijk te zien in de 
dynamiek van het weer, waarin de krachten steeds werken in 
de richting van herstel van balans. Echter door de permanente 
interactie tussen alle krachten, zal nooit een stabiel evenwicht 
worden bereikt, vandaar dat gesproken wordt van een 
dynamisch evenwicht.

Ook op genderniveau is de werking van dit principe van 

De werking van de Wet van Dynamische Evenwicht op het niveau van het universum
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aantrekking en afstoting duidelijk waarneembaar. De 
aantrekking tussen het mannelijke (Yang) en het vrouwelijke 
(Yin) in de natuur is een afspiegeling van dit kosmische 
werkingsprincipe, waarin het zoeken naar balans tussen 
de twee verschillend geladen polen centraal staat. En ook 
elk mens draagt zowel het mannelijke als het vrouwelijke 
werkingsprincipe, dus Yang en Yin, in zich. Maar voor elk 
individu is de verhouding tussen beide krachten anders. 
In de man domineert over het algemeen de Yang-kracht 
en in de vrouw de Yin-kracht. Maar omdat het levende 
krachten zijn, is dit geen vaste regel. Dit houdt in dat over 
het algemeen mannen en vrouwen elkaar over en weer 
aantrekken, maar dat er daarnaast allelei variaties zijn die 
het levenspalet veelkleurig maken. Wel kan worden gezegd, 
dat elke liefdesrelatie tussen twee mensen op energieniveau 
ontstaat vanuit een zoeken naar een evenwicht tussen Yang 
en Yin op het niveau van de relatie, omdat deze op individueel 
niveau (nog) niet kon worden verwezenlijkt. Echter dit zoeken 
voltrekt zich in de meeste gevallen op een geheel onbewust 
niveau. Het overkomt ons, maar het blijft voor de onwetende 
mens een groot mysterie wat er precies op energieviveau 
gebeurt als je verliefd wordt.

Dit zoeken naar een dynamische balans geldt dus niet alleen 
voor de mens, maar is kenmerkend voor elke levensvorm 
als energiesysteem, van atoom tot sterrenstelsel, van cel tot 
olifant, van aarde tot het universum als geheel. Want 'Zo boven 
zo onder en zo onder zo boven'. Dit is het werkingsprincipe 
achter De Wet van Analogie die later besproken zal worden.

Vanuit dit principe blijft op dezelfde wijze ook elk ander 
levend systeem binnen de kosmische hiërarchie een stabiele 
dynamische heelheid vormen. Een heelheid die zichzelf 
vanuit het hart organiseert, zichzelf in bepaalde mate bewust 
is, zichzelf vermenigvuldigt en zichzelf controleert en in stand 
houdt. 

Het continu zoeken naar het dynamische evenwicht gebeurt 
dus vanuit het bewustzijnscentrum van het systeem. Dit 
derde element, dat dus in het hart van elke levensvorm zetelt 
en wordt gevoed met de neutrale bewustzijnsenergie uit 
het Oerveld, kan feilloos op elk niveau balans en disbalans 
onderscheiden. En op deze waarneming volgt vanuit het 
hart een spontane actie die gericht is op het herstellen en 
bevorderen van de harmonie. 

Torusvorm van elektromagnetische veld van 
de aarde dat uit het neutrale hart ontstaat.   

Het energieveld van de mens en van elke 
levensvorm heeft de vorm van een torus.      

In veel materiële vormen is nog de 
energievorm van de torus te herkennen.      
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Dit neutrale bewustzijnscentrum in het hart van elk levende 
systeem staat in open verbinding met het eerder genoemde 
onbegrensde Oerveld (hoofdlevel 3), dat de hele schepping 
draagt en voedt en waaruit de geestkiem van elke levensvorm, 
dus zijn levensbeginsel, ooit voortkwam. De kern of het hart 
van elke levensvorm is dus geladen met frequentieloze neutrale 
energie, namelijk met de Universele Bewustzijnsenergie uit 
de Oerbron, die alles en iedereen doorstraalt, voedt en dus 
nergens niet is. 

Bewustzijn is dus niet alleen in ons, maar wij zijn in feite 
ook in de oneindige zee van bewustzijn binnen het Oerveld 
en zelfs een uitdrukking van dat bewustzijn. Mensen die een 
Bijna-Dood-Ervaring hadden, bevestigen dat bewustzijn 
niet gebonden is aan het brein of het fysieke lichaam, maar 
aanwezig blijft in de ziel als het het energetische lichaam, nadat 
ook het fysieke lichaam (tijdelijk) is afgelegd. Het bewustzijn 
wordt dus ook na de dood door de ziel meegenomen naar de 
spirituele wereld.

Yin en Yang trekken elkaar dus aan om op een hoger 
niveau weer in een dynamische balans een stabiele levende 
drie-eenheid te worden. En deze drie-eenheid heeft op 
energieniveau dus de vorm van een torus (donutvorm). Op 
deze energievorm als grondpatroon van elke schepping, wordt 
later nog uitgebreid teruggekomen.

De dans tussen de twee balancerende oerkrachten Yin en 
Yang vormt dus een uniek elektromagnetisch veld in de vorm 
van de torus. En daardoor is de torus op energieniveau het 
grondpatroon van de hele schepping. Aan elke waarneembare 
levensvorm, van een atoom tot het universum als geheel, ligt 
dus deze drieledige energievorm van de torus of lemniscaat 
ten grondslag. En deze energievorm bestaat dus steeds uit de 

twee tegengesteld spiralerende krachten Yin en Yang, en een 
neutraal bewustzijn-centrum dat beide in een dynamische 
harmonie of balans houdt. 

Deze energetische drie-eenheid van elk levend systeem 
kan dus door de lemniscaat of de torus, maar ook door het 
model van de tai-chi (Yin/Yang-teken) en de vajra worden 

"Alles ontstaat uit de Ene Oerbron, 
en volgt dan het eigen pad van mogelijkheden, 

dat als holografisch mentale blauwdruk in de geestkiem is vastgelegd. 
Vervolgens rijpt de geestkiem in de zielenwereld tot een energiebeeld of ziel, 

om zich uiteindelijk in de materiële wereld in een zichtbare vorm 
te manifesteren."

De Oude Cheng
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gevisualiseerd. Daarnaast hebben nog heel veel andere oude 
wijsheidstradities een eigen symbool die dezelfde universele 
drie-eenheid binnen elke levensvorm in de kosmos tot 
uitdrukking brengt. Denk aan de davidster van de Joden, de 
Tun-Uc Age van de Maya's en de vele kruisvormen uit allerlei 
andere tradities.

Ook de drievuldigheid binnen de christelijke traditie heeft 
betrekking op de hierboven genoemde drie-eenheid (3 levels) 
binnen het universum. Zo kan God de Vader als schepper 
worden geassocieerd met het Oerveld of de Oerbron (3e level) 
waarin de scheppingskracht sluimert en waaruit elke schepping 
voortkomt. God de Zoon is verbonden met de zichtbare fysieke 
wereld waarin alles uiteindelijk zijn materiële vorm krijgt 
(level 1). En tot slot God de Heilige Geest die geassocieerd kan 
worden met het onzichtbare energiedomein of de spirituele 
wereld (level 2), waarin de Universele Intelligentie of Geest 
(in de vorm van De 7 Kosmische Levenswetten) huist. En door 
de onzichtbare Geest wordt alle natuurlijke orde binnen de 
zichtbare schepping bepaalt.

De geboorte van de geestkiem of ziel tijdens de geestelijke conceptie binnen het Oerveld

In het Oerveld maken het 'vrijgezelle' Yin- 
en Yang-golfje zich op voor het heilige 
huwelijk ofwel de geestelijke conceptie.      

Tijdens het heilige huwelijk of de geeste-
lijke conceptie verenigen Yin en Yang zich 
tot geestkiem (levensbeginsel).      

Binnen de onzichtbare energiewereld rijpt 
de geestkiem tot een unieke drievuldige ziel 
met de energievorm van een torus (donut). 

Nu iets over het eerste stadium van het scheppings-
proces, dus over het ontstaan van een levensvorm als 
drie-eenheid

De volgende schets van de schepping is een combinatie van 
inzichten en kennis verkregen uit zowel westerse als oosterse 
bronnen: de Christelijke Gnosis, de Theosofie, het Soefisme, de 
Rozenkruisers, de Kabbala, de Advaita vedanta, de Dzogchen, 
het Taoïsme, maar ook uit de Kwantumfysica en de nieuwe 
Bewustzijnswetenschappen en niet op de laatste plaats uit 
het Innerlijke Weten dat via mijn hart vanuit de geestelijke 
wereld wordt geïnspireerd.

Elk levend systeem als energetische drie-eenheid, dus ook jij en 
ik, is ooit binnen het Oerveld ontstaan tijdens een zogenaamde 
geestelijke conceptie, die ook wel de oersprong of het heilige 
huwelijk wordt genoemd. Dit is in feite het ontstaansmoment 
van de levensvorm. Tijdens de geestelijke conceptie verenigde 
zich binnen het Oerveld van Universele Bewustzijnsenergie 
een Yang-golfje met een Yin-golfje en werden zo, samen met 

een vonk van het Witte Licht (Neutrale Bewustzijnsenergie) in 
hun centrum, tot een unieke drie-eenheid. En dat geestelijke 
beginsel wordt naast geestkiem ook wel wezenskern, 
monade of levensatoom genoemd en vormt het hart van elk 
nieuw leven. En deze geestkiem, die al de unieke stempel of 
blauwdruk van de toekomstige levensvorm in zich draagt, 
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rijpt vervolgens in het onzichtbare energie- of zielendomein 
tot een unieke ziel die dus de energievorm van een torus 
aanneemt. Veel later zal deze ziel bij de lichamelijke conceptie 
in de moederschoot weer samensmelten met een fysieke kiem, 
om zich tot slot bij zijn aardse geboorte in de fysieke wereld als 
levensvorm te manifesteren. 

Zo voltrekt de schepping van elke drieledige levensvorm zich 
in zijn doorgang door de eerder genoemde drie energielevels, 
namelijk vanuit het Oerveld (level 3), door de geestelijke 
wereld (level 2) en tot slot door de fysieke wereld (level 1). 

"De ziel openbaart zich in de wereld,
opdat ze de verschillende fasen van openbaring mag 

ervaren, zonder te verdwalen;
om vervolgens haar oorspronkelijke vrijheid 

te herwinnen,
aangevuld met de ervaring en kennis, 
die ze in deze wereld heeft opgedaan."

Hazrat Inayat Khan (1882 - 1927)
Verspreider van de mystieke wijsheid van het soefisme 

en grondlegger van het Universeel Soefisme 
(voortgekomen uit de mystieke stroming binnen de Islam) 

Hierin wordt duidelijk dat alles in beginsel geest of bewustzijn 
is en pas op de laatste plaats vorm, lichaam of materie. Ik ben 
dus geen lichaam met een persoonlijkheid maar ik heb een 
lichaam en een persoonlijkheid. In diepste wezen ben ik dus 
geest, ofwel het Zelf of de godsvonk in het centrum van mijn 
ziel die in mijn hart zetelt en die eeuwig is, dus geen geboorte 
of dood kent. En via meditatie kan ik dat centrum in mijn 
hart, dus mijn eigen diepste wezen leren kennen. Dus mijn en 
jouw individualiteit begon niet pas bij de aardse conceptie of 
geboorte, maar vele levens eerder, bij de geestelijke conceptie 
ofwel bij de geboorte van de ziel. En mijn individualiteit zal 
niet ophouden bij mijn fysieke dood, maar pas wanneer al 

De scheppingsweg van elke levensvorm, dus ook van jou en mij, volgt de weg van 
verdichting. Alles begint als unieke geestkiem, die verschijnt uit het vormeloze 
Oerveld (dat dus door de oude Chinezen ‘Wu-Chi’ werd genoemd) en gaat via een 
ijle energie-vom (ziel) naar de uiteindelijke materiële vorm. Met andere woorden:

Alles is ooit als geestkiem binnen Wu-Chi (hoofdlevel 3) ontstaan door het 
samensmelten van Yang en Yin, rijpt vervolgens binnen het spirituele domein 
(hoofdlevel 2) tot ziel (torus als energievorm), om uiteindelijk binnen het aardse 
domein (hoofdlevel 1) in een manifeste levensvorm (door Chinezen ‘kleine Tai-Chi’ 
genoemd) te verschijnen. En de levensvorm wordt gedurende zijn bestaanscyclus in 
stand gehouden door de ritmische dans tussen de twee oer-krachten Yin en Yang.

Scheppingsweg volgens de oude Chinezen (Taoïsme) 

 
Oerveld                      Geestelijke of energiewereld                   Fysieke wereld  

Hoofdlevel 3.         Hoofdlevel 2.                               Hoofdlevel 1 
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de energieën (karma) in de ziel zijn uitgewerkt. Dan zal mijn 
volledig bewust geworden ziel samenvallen met het Universele 
Bewustzijn in het Oerveld waaruit hij ooit voortkwam. En 
daar zal de volledig ontwaakte ziel genieten van de eeuwige 
vrede en gelukzaligheid die daar heerst. 

In oude tradities werd dat uitgelegd als 'weer thuis komen 
in de schoot van onze Schepper', ofwel in het Oerveld dat we 
eerder God de Vader noemde. In India wordt gezegd dat dan 
het para-nirvana, ofwel het uiteindelijke nirvana (de zevende 
hemel) mag worden betreden. 

De ontwaakte mens heeft, na zijn aardse wezensdeel, dus 
zijn drie lager trillende chakra's te hebben gezuiverd, op de 

leeft hij vanuit zijn hart als zijn neutrale en liefdevolle 
bewustzijnscentrum, van waaruit hij in elke levenssituatie 
balans en disbalans kan onderscheiden. 

Vervolgens is hij in staat om vanuit dat 'Stille Midden' van zijn 
wezen, in elke situatie waarin het leven hem plaatst, vanuit 
zijn hartbewustzijn het natuurlijke evenwicht te herstellen 
en te bevorderen. En dit herstellen van de dynamische 
balans kan betrekking hebben op zowel zijn eigen gelaagde 
energiesysteem als dat van alle leven dat hem omringt. 

En hierin ligt de missie van de mensenziel in wiens hart Yin 
en Yang vrede hebben gesloten, waardoor zijn Ware Natuur 
of Hogere Zelf tot ontwaken kon komen.

4. De Wet van Harmonische Resonantie
Deze wet geeft aan dat elke levensvorm vanuit zijn hart, kern 
of nulpunt als zijn bewustzijnscentrum, is afgestemd op zijn 
omringende omgeving en op energieniveau continu spontaan 
zoekt naar harmonie of balans met alle andere levensvormen 
op elk niveau. Daarbij wordt gelijke trilling aangetrokken en 
ongelijke trilling afgestoten. Deze wet toont zich bijvoorbeeld 
in de aantrekkende en afstotende werking van sympathie en 
antipathie bij de keuze van een partner of van iets of iemand 
anders. 

In de Wet van Dynamisch Evenwicht die hiervoor is  
besproken, werd er op gewezen dat we via ons hart onze 
innerlijke Yin/Yang-balans op energieniveau kunnen bewaken 
en herstellen. De Wet van Harmonische Resonantie die nu 
aan de beurt is, gaat over het harmoniseren van de energie 
tussen levende systemen, dus ook tussen mij en de omgeving 

4e bewustzijnstrede het hartbewustzijn verwezenlijkt. Hij 
heeft dan voorbij zijn persoonlijkheid of ego, zijn Natuurlijke 
Staat van Zijn en ook de Ware Natuurlijkheid van het 
Bestaan her-kent. Vanaf dat moment van geestelijk ontwaken 

De Wet van Harmonische Resonantie wordt ook wel de Wet van Aantrekking en Afstoting genoemd. Op energieniveau kan namelijk via 
het hart een diepe verbondenheid of sympathie met een andere levensvorm worden ervaren maar ook een antipathie. En dit is afhankelijk 
van het feit of de trillingsgetallen van de energievelden van beide levensvormen overeenstemmen of juist niet. Merk op dat het energieveld 
tussen de twee mensen in de middelste afbeelding ook op relatieniveau de torusvorm heeft, met een instroom (Yin-kant) en een uitstroom 
(Yang-kant) en een nulpunt ('Stille Midden') op het hartniveau van de relatie als hogere levensvorm boven het individu.
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die mij omringt. Zoals eerder gezegd, staat elke levenseenheid 
op energetisch niveau, via het hart als het neutrale nulpunt 
of bewustzijnscentrum, in verbinding met het Oerveld. Dit 
Nulpuntsveld is onbegrensd, omvat en doorstraalt alles en 
voedt elke levensvorm met neutrale bewustzijnsenergie. 
Dus via dat ene Oerveld, dat dus de 'ingrond' is van de hele 
schepping, staat elke levenseenheid binnen het universum via 
een oneindig netwerk ook weer in open verbinding met elke 
andere levensvorm op elk level. Hierop wordt later nog nader 
ingegaan bij het bespreken van de 5e wet, ofwel de Wet van 
Eenheid.

Alles is dus via energietrilling met alles verbonden en op alles 
afgestemd. Want elke levensvorm, dus elk organisme, elk 
bedrijf, elke mens, elke cel, elk bos, elke boom, elke gedachte 
en elke situatie heeft een uniek eigen trillingsgetal. 
Alles resoneert harmonisch met alles wat ongeveer eenzelfde 
frequentie of trillingsgetal heeft. En ongelijke frequenties 

tussen levensvormen brengen, door interferentie van de 
krachten, disharmonie teweeg. 

Wanneer ik bijvoorbeeld een man of vrouw heel sympathiek 
vind, wijst dat erop dat onze trillingsgetallen voor een groot 
deel met elkaar overeenstemmen en dat wordt in mijn hart 
gevoeld. Op energieniveau gaan onze frequenties als het ware 
met elkaar meetrillen. Ook als ik me fijn voel in mijn werk 
of op de plek waar ik woon, dan wil dit mij zeggen dat het 
trillingsgetal van mijn werkveld of woonplek harmonisch 
resoneert met mijn eigen frequentie. Dus mensen, dieren, 
planten, dingen en situaties met ongeveer gelijke frequenties 
trekken elkaar aan, gaan met elkaar mee vibreren en ongelijke 
frequenties stoten elkaar juist af. Daarom wordt deze wet ook 
wel de Wet van Aantrekking en Afstoting genoemd.

We komen dat aantrekken en afstoten in ons dagelijkse leven 
overal tegen, maar zijn ons van de onderliggende energetische 
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werking zelden bewust. In de natuurkunde noemen we het 
elkaar aantrekken van moleculen van dezelfde stof cohesie en 
het elkaar afstoten van moleculen van verschillende stoffen 
adhesie.  Ook in het elektromagnetisch veld van bijvoorbeeld 
een magneet zijn deze twee werkingen gelijktijdig aanwezig. 
En dat is ook wat er gebeurt als bijvoorbeeld tijdens het 
shoppen je oog op iets aantrekkelijks valt. 

Deze werking kan mooi worden geïllustreerd door twee 
stemvorken, omdat geluidsgolven zich hetzelfde gedragen als 
de golven van de levensenergieën waarover we hier spreken. 
Stemvorken met een zelfde trillingsgetal zullen met elkaar 
gaan meetrillen (harmonisch resoneren) wanneer er één in 
trilling wordt gebracht. Als het trillingsgetal van de tweede 
stemvork iets wordt gewijzigd, door er bijvoorbeeld een stukje 
metaal op te klemmen, zal dat meetrillen achterwege blijven, 
omdat de trillingsgetallen dan niet meer overeenkomen.

zacht windje kan een grote hangbrug laten ‘swingen‘ doordat 
de wind er met een bepaalde regelmaat tegenaan blaast. Door 
een hardere wind kan een brug via resonantie zelfs in elkaar 
storten. Het instorten van de Tacoma Bridge in 1940 is daar 
een sprekend voorbeeld van.  

Tegenvallende resultaten, stagnatie, stress, lage vitaliteit 
en zelfs ziekten ontstaan als een mens, een organisatie, een 
bos of een ander organisme, vanuit zijn hart als het centrum 
van bewustzijn, niet meer in verbinding is met zijn eigen 
trilling. Met behulp van de grondbeginselen van zogenaamd 
energetisch beheer kan de eigen trilling op natuurlijke wijze 
worden versterkt en weer in balans worden gebracht.

Deze Wet van Harmonische Resonantie houdt ook in dat, 
wanneer ik mijn aandacht richt op negatieve gedachten, 
gevoelens, informatie of dingen, ik uit de kosmos negativiteit 
zal aantrekken. En in het verlengde daarvan kan tegen de 
mens die gebukt gaat onder een levenslast gezegd worden: 
"De last is net zo zwaar als het gewicht dat jij daar zelf aan 
geeft." 

Maar het tegenovergestelde is ook waar. Ik zal positiviteit 
aantrekken wanneer ik mijn aandacht richt op positieve 
gedachten, gevoelens, informatie en situaties. En hierin ligt 
ook de kracht van het uitspreken en herhalen van positieve 
affirmaties. Dit zijn korte zinnetjes met een positieve 

Alles en iedereen heeft dus zijn eigen unieke trilling of 
frequentie en wanneer hierop van buitenaf een kracht inwerkt 
waarvan de trilling overeenstemt met de eigen trilling, wordt 
deze door harmonische resonantie ook versterkt. Zo kun je op 
basis van harmonische resonantie met relatief weinig kracht 
grote effecten bereiken. Dit heeft te maken met timing. Je kunt 
een schommel tot grote hoogte laten slingeren door telkens 
op precies het juiste moment een klein duwtje te geven. Een 
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lading, bijvoorbeeld: "Zoals ik nu ben, ben ik precies zoals 
ik op dit moment moet zijn." of "Ik ben dankbaar voor 
alles wat er op mijn pad komt." Aandacht is frequentieloze 
bewustzijnsenergie of nulpuntsenergie, dus energie van 
de hoogste soort die verbonden is met het nulpuntsveld of 
Oerveld (level 3). Kortom: 'Alles wat ik aandacht geef groeit!' 

De ontwaakte mensenziel, dus de mens die geestelijk is 
ontwaakt en nu vanuit zijn hartbewustzijn leeft, kent en 
herkent in zijn dagelijks leven de Wet van Harmonische 
Resonantie en maakt daar bewust gebruik van. Vanuit zijn 
hart als zijn bewustzijnscentrum, kan hij bewust via de kracht 
van zijn aandacht de harmonie bevorderen binnen zijn eigen 

systeem en eigen leven, en ook binnen de hem omringende 
omgeving, omdat hij is afgestemd op het Grote Veld. Hij 
bevordert de harmonie door zijn aandacht te richten op 
Heilzame Gedachten, op Heilzaam Spreken en op Heilzaam 
Handelen. 

In concrete situaties luistert de wijze mensenziel naar de Stem 
van zijn Hart en geeft vervolgens vanuit zijn innerlijk een 
heelmakende respons. Vanuit zijn verhoogde bewustzijnsstaat 
brengt hij zijn heilzame kwaliteiten, dus zijn hartkwaliteiten 
in praktijk, die een uitdrukking zijn van de heelmakende 
Christuskracht of Liefdeskracht in zijn hart. Dit zijn 
activiteiten met een hoge trillingsfrequentie, die op spontane 
wijze uit zijn geopende hart stromen en zijn denken, spreken 
en handelen bepalen. En zo maakt hij op een natuurlijke 
manier het leven weer heel. Voorbeelden van hartkwaliteiten 
zijn: egoloosheid, onzelfzuchtigheid, oordeelloosheid, blijheid, 
liefdevolle vriendelijkheid, zachtheid, compassie, eenvoud, 
verdraagzaamheid, dankbaarheid, vergevingsgezindheid, 
nederigheid, mildheid, zorgzaamheid, hulpvaardigheid en 
respect voor alle eigenheid.

Hartkwaliteiten verhogen de trilling van de mens of de andere 
levensvorm waarop ze worden gericht. En doordat lagere 
trillingen niet kunnen bestaan binnen hogere trillingen lossen 
ze op. Net zoals het licht de duisternis verdrijft. Dus hoe hoger 
je innerlijke frequentie, hoe meer geluk, overvloed, vrede, 
liefde en harmonie je ervaart, uitstraalt en naar je toe trekt.

Ook kan de mens, wiens hart is open gegaan voor de geestelijke 
dimensie van het bestaan met zijn energetische werkingen, de 
rol van medeschepper van het leven gaan vervullen. Hij doet 
dat door bewust gebruik te maken van zijn geestkracht of 
scheppingskracht (Yang) die de scheppingsdynamiek opwekt 
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"The best way to make your dreams come true is to wake up."
"I am the greatest, I said that even before I knew I was."

Muhammad Ali

(Eén van de grootste boxers aller tijden, 1942 - 2016)

die in deze wet besloten ligt. Door zich krachtig te focussen op 
een intentie of heilzame gedachte als een soort geestelijk zaad 
of scheppingsimpuls, zal deze op energieniveau tot rijping 
komen als een onzichtbare mentale vorm. En uiteindelijk zal 
deze mentale vorm zich, wanneer ook de fysieke energieën 
worden gemobiliseerd, als materiële vorm manifesteren 
in de fysieke wereld. Dit scheppen via de geestelijke weg is 
dus niet een passief afwachten, maar een actieve bezigheid, 
waarbij alles moet worden ingezet om de geestelijke intentie 
te verwerkelijken in je dagelijkse leven op aarde. Veel nieuwe 
wetenschappers, onderzoeksinstituten, zoals HeartMath en 
gerenomeerde universiteiten, doen in deze tijd onderzoek 
naar de kracht van de geest in het algemeen en naar de werking 
van de Wet van Harmonische Resonantie in het bijzonder. Er 
verschijnen veel publicaties over de opmerkelijke resultaten 
die via geestkracht of gedachtenkracht behaald worden bij 
het weer gezond maken van bijvoorbeeld mens en aarde. 
Center of ECOintention gaat een stap verder. Zij hebben een 
beproefde methode ontwikkeld om kwakkelende levende 
systemen, zoals organisaties of bossen, via geestkracht weer 
vitaal te maken. 

Ook veel topsporters maken tijdens hun weg naar de top 
al gebruik van de geestelijke scheppingskracht. Voor een 
belangrijke wedstrijd roepen ze het gewenste resultaat via 
visualisatie en focus in hun verbeelding tot leven, inclusief 
het gevoel dat daarmee gepaard gaat. Op het moment dat het 
er op aan komt, rest dan nog slechts het mobiliseren van de 

fysieke energie om hun geestelijke intentie in de materiële 
wereld te verwezenlijken, dus om het gewenste resultaat ook 
daadwerkelijk te bereiken. Muhammad Ali was in dit opzicht 
een pionier. 

Binnen veel inheemse culturen en natuurvolkeren kennen 
ook sjamanen en priesters, als de bemiddelaars tussen de 
geestelijke en fysieke wereld, al eeuwenlang de werking van 
de Wet van Harmonische Resonantie. In hun rituelen en 
ceremoniën maken ze gebruik van deze kennis om heilzame 
krachten en positieve spirits uit de geestelijke wereld op te 
roepen om mensen en hun leefomgeving via harmonische 
resonantie weer gezond te maken. 
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Dit alles houdt in dat we met geestkracht, wat dus mentale 
energie is met een unieke trilling, maar ook met de 
geluidstrillingen van klank, muziek, spreken en zang invloed 
kunnen uitoefenen op de omgeving die ons omringt. De 
Japanse wetenschapper Dr. Masaru Emoto heeft aangetoond 
hoe we door middel van trilling de materiële wereld 
kunnen veranderen. Zie in de afbeeldingen hierboven hoe 
een watermolecuul zich vormt naar de frequentie van een 
specifieke emotie, gedachte, woord of geluid.

Ons lichaam bestaat voor 70% uit water en ook zagen we 
eerder dat ieder van ons zijn eigen unieke frequentie heeft. 
Het is dan niet z0 verwonderlijk dat iedere uitdrukking van 
geluid, muziek, emotie, gedachte of woord met zijn speciale 
trilling, via resonantie ook ons lichaam beïnvloedt. Steeds 
meer spirituele wegen van healing zijn hierop gebaseerd.

Elke vorm van trilling heeft dus vormkracht. Harmonische 
trillingen zorgen voor harmonische vormen en uit 

disharmonische vibraties komt chaos voort. De ontwaakte 
mensenziel weet dit en past dit toe in zijn leven door via 
positieve gedachten en zijn hartkwaliteiten harmonie, 
evenwicht en schoonheid te bevorderen waar dat mogelijk is. 

Ook tijdens het scheppingsproces maakt de kosmos gebruik 
van harmonische resonantie bij het omzetten van een 
unieke onzichtbare mentale- of energievorm (torus) naar 
een zichtbare fysieke vorm. Het universum volgt daarbij op 
natuurlijke wijze de geheimzinnige weg van de zogenaamde 
Heilige Geometrie, waar ook de verhouding van de Gulden 
Snede of Phi toe behoort. Hierdoor kunnen in onze zichtbare 
wereld prachtige harmonische scheppingen ontstaan. Zie 
enkele voorbeelden op de volgende pagina.

" The energy of the mind is the essence of life. "

Aristotle (384 - 322 v. Chr.)

(Griekse wetenschapper en wijsgeer)
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"I believe everything is energy. 
I believe that the meal you serve yourself, you prepare, is energy. 

And if you serve it to your family, it's your gift of energy to them."

Maya Angelou (1928 - 2014)

Als eerste ontwaakt op de 4e bewustzijnstrede in het hart 
de helende kracht van de Goddelijke of Universele Liefde. 
Dan zal de ontwaakte mens spontaan de eerder genoemde 
hartkwaliteiten in praktijk gaan brengen om de harmonie 
in alle leven te bevorderen. Het vermogen tot schepping 
overeenkomstig de Goddelijke Wil komt pas echt tot volle 
bloei op de 5e bewustzijnstrede, dus bij het open gaan van 
het keelchakra. Het vermogen tot intuïtie, en om in alles 
de verborgen Goddelijke Wijsheid te herkennen, komt tot 
volledige rijping wanneer het bewustzijnscentrum in het 
voorhoofdchakra zich heeft geopend (6e trede). En op de 
7e bewustzijnstrede, die zetelt in het kruinchakra, wacht 
uiteindelijk de Goddelijke Volmaaktheid. 

Op deze 7e trede wordt Geestelijke Volwassenheid of Spiritueel 
Meesterschap bereikt en daarmee komt de mensenziel tot zijn 
hoogste bloei. Dit geestelijke groeiproces van de ziel, langs de 
trap met 7 treden door de 7 sferen, voltrekt zich gedurende 
vele levenscycli door de twee werelden.

Schepping door gedachtekracht maakt deel uit van de hogere 
geestelijke vermogens die ooit in ieder mens tot ontwikkeling 
zullen komen. Deze geestelijke ontwikkeling zal aanvangen 
zodra het hartchakra zich heeft geopend voor de  geestelijke 
dimensie van het leven. De mensenziel zal dan geleidelijk 
zijn bewustzijn verruimen, van het egobewustzijn (3e trede) 
naar de 4e trede van het hartbewustzijn en vervolgens naar 
de hogere graden van bewustzijn die verbonden zijn met de 
hogere bewustzijnscentra of chakra's. 
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"Een oud Cherokee-opperhoofd onderwees zijn kleinzoon over het leven ...

"Soms is er een gevecht in mij," zei hij tegen de jongen.
"Het is een vreselijk gevecht en het is tussen twee wolven."

"De ene is kwaad - en toont woede, afgunst, verdriet, spijt, hebzucht, 
arrogantie, zelfmedelijden, schuld, wrok, minderwaardigheid, 

leugens, valse trots, superioriteit en gelooft alleen in zichzelf, in zijn ego."

Hij vervolgde: "De ander is goed - hij toont vreugde, vrede, liefde, 
hoop, sereniteit, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, 

empathie, vrijgevigheid, waarheid, mededogen en gelooft in 'Wankan Tanka' 
ofwel in de Grote Geest die de schepping regeert."

"Dit zelfde gevecht is in jou aan de gang en ook in elk ander mens."
De kleinzoon dacht er even over na en vroeg toen aan zijn grootvader:

"Welke wolf zal winnen?"

De oude chief antwoordde, 
"Degene die jij voedt met de energie van jouw aandacht."

Cherokee overlevering
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5. De Wet van Eenheid
Deze wet maakt duidelijk dat alles deel uitmaakt van één 
vibrerende Levende Heelheid, waarin alles via het hart is 
afgestemd op alles en ruilt met alles. En zo wordt het Grote 
Geheel van binnenuit in stand gehouden en verder gedragen.

Zoals eerder gezegd, wordt de achtergrond of beter gezegd de 
'ingrond' van de hele schepping gevormd door een onbegrensd 
Oerveld dat geladen is met frequentieloze energie, namelijk 
nulpuntsenergie of Universele Bewustzijnsenergie. Op dit 
3e hoofdlevel regeert de Wet der Wetten, ofwel de Wet van 
Universele Liefde. En die Liefdeskracht van dit hoogste veld 
heeft het vermogen om alles binnen de zichtbare en onzichtbare 
wereld, langs onzichtbare lijnen met elkaar te verbinden. Dit 
Oerveld omvat de hele schepping en zoals eerder gezegd, 
doorstraalt de bewustzijnsenergie van dit hoogste veld alles 
en iedereen en maakt dus alles tot één levende heelheid. Niets 
staat dus op zichzelf, alles binnen de schepping maakt deel 
uit van dat ene grote weefsel van alle energieën op alle levels. 
Vandaar dat deze hoogste Wet van Universele Liefde ook wel 
de Wet van Eenheid wordt genoemd.

En in het geen besef hebben van deze fundamentele eenheid 
van alles, ligt het collectieve misverstand van alle nog niet 
ontwaakte mensenzielen besloten. De mens denkt een 
zelfstandige persoon te zijn die tegenover de wereld staat, dus 
beseft niet meer dat hij onderdeel is van het allesomvattende 

levende organisme dat universum heet. En door dit 
misverstand denkt hij dat hij naar zijn eigen goeddunken 
kan doen wat hij wil. Dit grote collectieve misverstand van 
de vermeende afgescheidenheid van de mens, heeft enorme 
consequenties voor al het leven op aarde. Want dit collectieve 
misverstand is de diepste oorzaak van alle crises waarmee 
wij als mensheid, maar ook als individuele mens binnen onze 
kleine leefwereld, op dit moment worden geconfronteerd. Dus 
alle grote en kleine crises zijn een uitdrukking van het feit dat 
de mens onwetend is omtrent de Wet van de Eenheid en denkt 
dat hij een afgescheiden identiteit of ego is, die zijn eigen 
belangen moet veilig stellen. En met deze levenshouding doet 
de onwetende mens het grote allesomvattende organisme, 
dat dus wel God wordt genoemd, grof geweld aan. 

Elke levensvorm omvat kleinere levensvormen en maakt op 
zijn beurt zelf weer deel uit van grotere vormen van leven. 
Dit onmetelijke levende organisme omvat dus de hiërarchie 
van alle levensvormen in alle stadia van hun ontwikkeling. 
Kortom: volgens de Wet van Eenheid vormt alles binnen 
de kosmos één levend weefsel of netwerk van energieën op 
verschillende levels, waarin alles met alles verbonden is, en 
alles continu energie en informatie uitwisselt. Een netwerk 
waarbinnen alles, door een liefdevol ruilproces, elkaar en 
het geheel op een natuurlijke wijze voedt en in stand houdt. 
Deze verbondenheid kan diep worden begrepen als we kijken 

"De mens heeft het web van het leven niet geweven. 
Hij is slechts één draad ervan. 

Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf."

Opperhoofd Seattle (toespraak regering VS 1852)

De Wet van Eenheid: Jouw sociale weefsel of netwerk, het levende weefsel op kosmisch niveau, maar ook het celweefsel in jouw lichaam, 
inclusief het weefsel tussen je hersencellen, behoren allemaal tot het Ene Allesomvattende Levende Weefsel van stromende hiërarchisch geor-
ganiseerde energieën en informatie binnen het universum. Probeer je dit allesomvattende netwerk, dat alle levensprocessen binnen de kosmos 
insluit, voor te stellen als  het meest geavanceerde levende digitale netwerk of internet dat mogelijk is. Alles staat in open verbinding met alles.
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naar ons lichaam. Want ook ons lichaam is opgebouwd uit 
allerlei vormen van leven, zoals cellen, organen en systemen, 
die allemaal via de eigen kern of het eigen nulpunt op elkaar 
zijn afgestemd en onderling energie en informatie uitwisselen 
en zo het lichaam als geheel dienen. En in dit spel kan elke 
sub-levensvorm binnen het lichaam zijn unieke rol vervullen 
bij het in stand houden en verder evolueren van het lichaam 
als geheel. Alles is dienstbaar aan het grotere geheel en als 
natuurlijke tegenprestatie wordt elk onderdeel op zijn beurt 
weer gedragen en gevoed door het geheel. 
Op dezelfde wijze bestaat er, op een niet door de uiterlijke 
zintuigen waarneembaar niveau, een fundamentele eenheid 
binnen het universum. Probeer je voor te stellen hoe alle leven 
gelaagd is en via het gelaagde universele veld, op elk level 
door middel van energie- en informatiedraden met elkaar 
verbonden is, elkaar voedt en draagt. Deze fundamentele 
verbondenheid van alles met alles, maakt van het universum 
één onmetelijk levend netwerk of kosmisch organisme dat alles 
omvat. Op grond van de werking van de Wet van Analogie die 
hierna wordt besproken, kunnen we dus op elk niveau binnen 
de kosmische hiërarchie weer zo'n zelfde netwerkpatroon 
herkennen. Dus niet alleen op het niveau van het universum, 

maar ook op het niveau van een sterrenstelsel, een zonnestelsel, 
een planeet, een bedrijf, een relatie, een mens, een dier, een 
plant, een orgaan, een cel, een molecuul, een atoom. Voor de 
ontwaakte mensenziel die in zichzelf het innerlijk zintuig tot 
ontwikkeling heeft gebracht, staat deze eenheid vast. Hij is 
nederig en slechts dienstbaar aan het Grote Levende Geheel. 
Met zijn hart als het neutrale bewustzijnscentrum of nulpunt 
van zijn wezen, stemt hij zich continu bewust af op de hem 
omringende omgeving en op het onmetelijke nulpuntsveld 
of Oerveld van Neutrale Bewustzijnsenergie. En zo voelt hij 
zich veilig gedragen en gevoed door Het Ene. Geplaatst in een 
concrete situaties, richt de ontwaakte mens, in wiens hart het 
eenheidbewustzijn of hartbewustzijn tot bloei is gekomen, 
zich op de heelheid van elk gebeuren. Hij laat zich niet langer 

"I see this life in which man lacks unity and harmony 
as an illusion and a dream, 

and I feel deep compassion for ignorant beings 
who suffer because they do not realize this."

Milarepa (Yogi ca. 1052 - 1135 n. Chr.) 
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woont in zijn hoofd als de dienaar van zijn ego, maar in zijn 
hart als het liefdevolle en neutrale midden of nulpunt van zijn 
wezen, heeft hij geen oordeel meer over situaties en mensen. Hij 
is zich ervan bewust dat hij met elk oordeel de oorspronkelijke 
heelheid van een situatie of mens stuk maakt en dus 'zondigt' 
tegen de Wet van Eenheid. Daarom stelt de ontwaakte mens 
zijn hart slechts open, om de volle situatie zelf zijn verhaal te 
laten vertellen. Hij weet dat daardoor de respons vanuit zijn 
hart via zijn spreken en handelen, in overeenstemming zal zijn 
met de volheid van de situatie, dus zowel met de zichtbare als 
de onzichtbare kanten ervan. En zoals eerder gezegd, wordt 
deze respons van de mens die vanuit het eenheidsbewustzijn 
of hartbewustzijn leeft, wel Heilzaam Spreken en Heilzaam 
Handelen genoemd, omdat het gericht is op het bevorderen 
van de natuurlijke heelwording van alles.   

De kern van de menselijke cel is net als de kern van onze planeet aarde en de kern van een ster of de kern van ons eigen wezen (hart), 
het bewustzijnscentrum van de betreffende levensvorm. Via dit neutrale nulpunt staat elke levensvorm in open verbinding met het 
onbegrensde veld van Universele Bewustzijn dat alles omvat en alles doorstraalt (en ook God mag worden genoemd). Via dit Oerveld 
ruilt alles op energieniveau energie en informatie met alle andere levensvormen. En door deze verbondenheid en interafhankelijkheid, 
die ook Universele Liefde kan worden genoemd, wordt al het leven binnen het Ene Grote Geheel op een natuurlijke wijze gevoed en in 
stand gehouden, zoals ook elke cel en orgaan in mijn lichaam door het lichaam als groter geheel wordt gedragen en gevoed.

verleiden slechts in te gaan op één enkel aspect en stelt ook 
niet één specifiek belang voorop. Stel dat het gaat om een 
overval, dan gaat zijn oordeelloze aandacht vanuit zijn hart uit 
naar zowel het slachtoffer als de dader. Hij weet dat hij slechts 
de volle waarheid van de situatie kan inzien en een passende 
natuurlijke respons kan geven, wanneer hij zijn bewustzijn 
verbindt met de hele situatie in al zijn aspecten en nuances. 
Met een beperkte reactie vanuit het ego loopt hij het risico 
dat de situatie alleen maar verder uit balans wordt gebracht. 
Innerlijk stelt de ontwaakte mens zich vele malen per dag in 
concrete situaties de volgende inzichtgevende vraag: "Alles 
overziende, wat spreekt uit de heelheid van deze situatie?" 
gevolgd door de vraag: "Alles overziende, wat staat mij hier 
nu eigenlijk te doen?" En daarbij stelt hij zijn hart open om 
innerlijk het antwoord te ontvangen. Omdat hij niet meer 

"Regard Heaven as your Father, Earth as your Mother and All That Lives as your Brothers and Sisters.
This family brings you back in the Unity of Life"

Native Wisdom 
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6. De Wet van Analogie
Deze wet leert ons dat het grondpatroon van het leven zich op 
elk niveau van het hiërarchisch georganiseerde universum 
herhaalt, denk aan een fractal, dus 'Zo boven zo onder, zo 
binnen zo buiten'. 

Zoals we eerder zagen, heeft elke levensvorm, zowel op micro, 
meso, macro of kosmisch niveau, hetzelfde energetische 
grondpatroon. Zo is bijvoorbeeld het grondpatroon van 
een atoom vergelijkbaar met het grondpatroon van ons 
zonnestelsel. Wat zich op kleine schaal afspeelt is namelijk 
een afspiegeling van wat zich in het groot voltrekt. De 
Egyptische wijsgeer Hermes Trismegistus verwoordde het 
als volgt: “Zo boven zo onder, zo binnen zo buiten”. Alle 
levende processen die zich in het klein in onszelf en in onze 
leefwereld afspelen, zijn een reflectie van processen die zich 
op een hoger hiërarchisch binnen de schepping ook afspelen. 

De kleinere processen zijn uit de grotere ontstaan en voeden 
in een levende hiërarchie op hun beurt weer deze grotere 
processen! Door de werking van de Wet van Analogie kunnen 
wij de grotere verbanden waarbinnen ons leven zich afspeelt 
inzien en begrijpen. Dankzij deze ‘schaalherhaling’ kunnen 
we ons eigen handelen spiegelen aan de grotere orde die ons 
omringt en zo tot een dieper inzicht in het bestaan komen. 
Zoals eerder gezegd, kan het universele grondpatroon dat 
op energieniveau ten grondslag ligt aan elke levensvorm, 
worden voorgesteld als een elektromagnetisch energieveld 
in de vorm van een torus (donut). We zagen eerder dat 
dit energieveld in stand wordt gehouden door de twee 
tegengestelde, maar elkaar aanvullende oerkrachten Yin en 
Yang. In de torus herkennen we deze twee energiewerkingen, 
als de vanuit het neutrale nulpunt stromende electrische 
kracht (Yang) en de weer naar het nulpunt of hart terug 
stromende magnetische kracht (Yin). Deze twee oerpolen of 

Zowel het energieveld van de aarde, van de mens, van een boom, van een orkaan, van een sterrenstelsel en van elke andere bezielde levensvorm, 
heeft het stromende energie-patroon van een torus (donut), die ontstaat vanuit een geestelijke essentie in de kern. Vervolgens straalt de elektrische 
Yang-kracht vanuit de kern (ook wel hart of nulpunt) naar buiten. En na op het uiterste punt te zijn omgekeerd, keert de stroom als magnetische 
Yin-kracht weer terug naar zijn geestelijke essentie in het nulpunt. Dus een scheppende Yang-beweging naar buiten wordt steeds afgewisseld door 
een bewustzijn verruimende Yin-beweging naar binnen. Deze ritmische beweging tussen Yin en de Yang die zich op elk niveau binnen het univer-
sum herhaalt, wordt wel de 'Kosmische Ademhaling' genoemd. Ook het proces van onze eigen ademhaling weerspiegelt dit ritme.     
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oerprincipes staan vanuit het neutrale nulpunt (voorgesteld 
als het hart van de torus) met elkaar in wisselwerking en 
houden elkaar in een dynamische balans. De hele schepping 
kreeg vanuit deze onzichtbare energievormen (torussen), zijn 
zichtbare vorm. Dit gebeurde op dezelfde wijze, als waarop 
een fractal, door het oneindig herhalen vanuit één principe, 
zijn complexe vorm krijgt. Het universum is dus weliswaar 
gelaagd, maar volgt in zijn natuurlijke scheppingsproces op 
elk niveau hetzelfde energetische grondpatroon, namelijk dat 
van de torus. Daarom wordt deze wet ook wel de Wet van  
Overeenkomstigheid genoemd. Einstein zei eens: 'Je kunt 
het universum zien als een onmetelijke fabriek, die zonder 

ophouden torussen produceert.' 

De ontwaakte mens kent de werkingen van de Wet van 
Analogie en ziet dat het energetische grondpatroon van het 
leven zich op elk niveau herhaalt. Zo kan hij, door naar een 
deel te kijken, inzicht krijgen in het leven op een hoger niveau 
en ook als geheel. Op dezelfde wijze openbaart een deel van 
de fractal het geheim van de vorm op een hoger niveau en 
uiteindelijk van de totale vorm. Het is dus een vorm die zich, 
zowel in het uiterst kleine als in het onmetelijk grote, oneindig 
herhaalt. Kennen we het onderliggende principe dan kennen 
we in feite ook het geheel.

"Analogie is dus de betrouwbaarste gids voor het begrijpen van de occulte leringen. . . .
     Alles in het Heelal volgt de Wet van Analogie. 

‘Zo boven, zo beneden’; de mens is de microkosmos van het Heelal. 
Wat plaatsvindt op het geestelijke gebied, herhaalt zich op het kosmische gebied. 

Het concrete volgt het onzichtbare beeld van het abstracte; het laagste moet overeenkomen met het hoogste; 
het stoffelijke met het geestelijke."

H.P Blavatsky   (De Geheime Leer, 1:203, 206)

Een met de computer gemaakte fractal en twee natuurlijke 'fractals', namelijk de groene torentjesbloemkool en de nautilus-schelp. 
Het grondpatroon herhaalt zich op elk niveau. In deze eindeloze herhaling weerspiegelt zich de Wet van Analogie.
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"Remember, 
as each man and woman

 is a microcosm 
reflecting the larger natural world, 

so healing of the self 
is also a healing for the world. 

As above, so below."

Brian Froud 
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7. De Wet van de Heilige Cirkel
In deze wet komen de eerder genoemde wetten samen. De 
Wet van de Heilige Cirkel toont ons de Goddelijke Werking 
binnen de kosmos. Deze wet laat ons zien dat alles permanent 
in verandering is en daarbij op energieniveau een vast 
patroon volgt. Immers in alles wisselt de energie steeds 
tussen Yang en Yin, tussen differentiëren en weer integreren, 
tussen geest en materie. Daardoor is elk levensproces 
cyclisch van aard en op zoek naar evenwicht op een steeds 
hogere trede van bewustzijn, en daardoor krijgt het cyclische 
proces de vorm van een steeds wijder wordende spiraal. 
Deze verruiming binnen de spiraal illustreert het zich steeds 
verder verruimende bewustzijn, totdat deze alles omvat.

Deze wet zal uitgebreider beschreven worden, omdat hierin de 
principes en werkingen van de andere wetten samen komen.
Zoals eerder gezegd, voltrekt de energiestroom van alle 
levensprocessen zich langs onzichtbare elektromagnetische 
paden die zich dus tonen in de vorm van een torus (donut). 

In de schijngestalten van de maan, in de omkering van dag en nacht, in de wisseling der seizoenen, in het gebaar van geven en nemen, in de  dyna-
miek van luisteren en spreken, van vraag en antwoord, van eb en vloed, en in nog oneindig veel andere levensprocessen, drukt de verborgen werking 
van de Wet van de Heilige Cirkel zich uit in onze dagelijkse werkelijkheid. De naar buiten gerichte expressieve beweging vanuit het neutrale midden 
(onder invloed van de Scheppende Yang-kracht) wordt steeds afgewisseld met de naar binnen gerichte beweging van inkeer/ontvankelijkheid, die 
terug stroomt naar het neutrale nulpunt of hart (onder invloed van de Yin-kracht, de Liefdesenergie die alles weer tot eenheid maakt).

een boek, een festival of zelfs een samenleving, een vriendschap 
of een liefdesrelatie. Alle leven luistert naar de Wet van de 
Heilige Cirkel en is in zijn levendigheid een afspiegeling van 
de dynamiek binnen de torus die hierna nog uitgebreid wordt 
besproken. Ook moet daarbij de aandacht worden gericht 

De eerder besproken Wet van Dynamisch Evenwicht had 
betrekking op de evenwicht zoekende dynamiek binnen elke 
levenseenheid, en daar kwam de torus al beknopt aan de orde. 
De Wet van de Heilige Cirkel waar we nu naar gaan kijken, 
is daaraan verwant maar meer complex. Deze wet vertelt 
namelijk meer over de integrale dynamiek binnen de heelheid 
van een levend proces, levend systeem of organisme en dan 
ook nog in wisselwerking met zijn gelaagde omgeving. En 
onder een levende heelheid wordt elke schepping binnen het 
univesum verstaan. Daarbij gaat het niet alleen om natuurlijke 
scheppingen zoals atomen, organen, planten, dieren, mensen, 
planeten en sterrenstelsels enz., maar ook om scheppingen 
waar de mens de hand in heeft, zoals de creatie van een huis, 
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op de interactie tussen de energievelden (torussen) van de 
ontelbare levende systemen binnen de kosmos. Een interactie 
die van hart tot hart plaatsvindt volgens de lijnen van de 
eerder besproken Wet van Harmonische Resonatie en de Wet 
van Dynamisch Evenwicht.
Dus als je het leven diep wilt leren kennen, probeer dan de 
Wet van de Heilige Cirkel in al zijn gedaantes en stadia te 
doorgronden, niet alleen te begrijpen met je hoofd, maar ook 
te ervaren met je hart door stil te worden en te contempleren. 

Zoals hiervoor al werd gezegd, speelt elk levensproces zich af 

tussen de twee polen Yin en Yang en kan daardoor worden 
gezien als een cirkel met twee helften, die dus nog beter als een 
lemniscaat of torus kan worden voorgesteld. Deze natuurlijke 
dynamiek kennen we allemaal, denk maar aan het natuurlijke 
proces van dag en nacht, zomer en winter, in- en uitademing, 
eb en vloed, geven en ontvangen, vastpakken en loslaten, 
vraag en aanbod, spreken en luisteren, de zuurstofrijke en 
zuurstofarme bloedstroom binnen de bloedsomloop, enz.. 
Steeds staat de actieve en naar buiten gerichte Yang tegenover 
de passieve en naar binnen gerichte Yin. In deze dans tussen 
de  mannelijke kracht Yang en de vrouwelijke kracht Yin wordt 

"Torus is the form of flowing energy dynamics at every scale of existence. 
The 3-D structure of the torus is the vector equilibrium; 

It’s the blueprint by which nature forms energy into matter.
We can observe it everywhere; in atoms, cells, seeds, flowers, trees, animals, humans, 

hurricanes, planets, galaxies and even the cosmos as a whole."

Dave Andrews (we-can.be)
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steeds vanuit het neutrale midden of nulpunt van de levende 
eenheid, op natuurlijke wijze de tegenkracht opgeroepen. En 
deze balanserende werking vanuit het hart van het systeem, 
wordt geactiveerd wanneer één van de twee krachten te 
dominant begint te worden en het dynamische evenwicht 
binnen het systeem ernstig verstoord dreigt te worden. Zo 
wordt continu vanuit het nulpunt of het hart van elk levende 
systeem de natuurlijke orde binnen de betreffende heelheid 
bewaakt en hersteld en zo wordt op natuurlijke wijze chaos 
en uiteenvallen van het systeem of organisme voorkomen. 
Vanuit het 'Stille Midden' krijgt elk levende systeem op elk 
niveau binnen het universum dus zijn dynamische stabiliteit 
en duurzaamheid.

Om een nog dieper inzicht te krijgen in de natuurlijkheid 
van levende systemen, gaan we nu wat meer inzoomen op de 
levende dynamiek binnen de torus als energetische grondvorm 
van alle levende systemen binnen het universum, dus van 
atoom tot sterrenstelsel, van lichaamscel tot de planeet aarde, 
van grassprietje tot woudreus. 

Op energieniveau wordt het cyclische proces in de torus dus 

veroorzaakt door de twee tegengestelde bewegingen van Yang 
en Yin, die respectievelijk van het nulpunt af (centrifugaal) 
en naar het nulpunt toe stromen (centripetaal). Dit spel kan 
gezien worden als een levende dans tussen de differentiërende 
beweging van de mannelijke Yang-kracht en de integrerende 
beweging van de vrouwelijke Yin-kracht, die samen op 
energieniveau de stromende dimensie van elke levende 
eenheid vormen. Deze pulserende beweging tussen Yang en 
Yin is kenmerkend voor de torus als energetisch grondpatroon 
van de schepping. En zoals eerder gezegd, wordt deze beweging 
die zich overal toont, ook wel de kosmische ademhaling 
genoemd. 

En zo'n levende eenheid met zijn zelfregulerende vermogen 
wordt ook wel een holon genoemd. Als we het leven niet 
slechts willen begrijpen vanuit de samenstellende delen, zoals 
de traditionele wetenschap dat doet, maar ook vanuit levende 
heelheden, dus holonen en de samenhang daartussen, dan 
spreken we over een holistische benadering van het leven. 
Met deze benadering raakt de mens vertrouwd in wiens hart 
het eenheidsbewustzijn is ontwaakt. 

Neem nu even de tijd om de afbeelding van de kleurige torus 
op de vorige pagina en de grafische voorstelling van de torus 
hiernaast op je te laten inwerken. Voordat we het stromende 
proces binnen de torus uitgebreid met voorbeelden proberen 
te begrijpen, wordt deze dynamiek hier eerst in vogelvlucht 
geschetst: 

Het begint allemaal in het hart of nulpunt van de torus, 
de heilige plek ergens binnen het Oerveld waaruit een 
unieke schepping voortkomt. Dit nulpunt of mysterieuze 
bewustzijnscentrum wordt ook wel tachyon genoemd. Dit 
nulpunt van de torus is gevuld met nog niet geactiveerde 

Binnen dit veld begint de levensenergie tussen de twee 
polen in zeer hoge snelheid te pulseren, waarbij als eerste de 
scheppende Yang-kracht dominant wordt. Langs de as van 
de torus stuwt de Yang-kracht zich vanuit het nulpunt in een 
spiraalvormige beweging omhoog, passeert de grens tussen 
de onzichtbare binnenwereld en de zichtbare buitenwereld, 
waaiert in de buitenwereld uit, om zich uiteindelijk in de 
buitenwereld te manifesteren in een volgroeide zichtbare 
vorm. Op zijn hoogtepunt aangekomen, dat wel de 
levens-equator of levens-evenaar wordt genoemd, keert het 
proces zich om. Dit gebeurt onder invloed van de uitgeputte 
Yang-kracht en de in kracht toenemende Yin-werking. Terwijl 
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neutrale bewustzijnsenergie uit het Oerveld en valt daardoor, 
zoals eerder gezegd, buiten tijd en ruimte. Zo'n nulpunt 
ontstaat doordat binnen het Oerveld, tijdens een geestelijke 
conceptie een Yin-kracht en een Yang-kracht samensmelten, 
waardoor een unieke geestkiem, levensatoom of wezenskern 
ontstaat die het beginsel vormt van nieuw leven. 'Iets uit 
Niets'. 
Zie de illustratie van dit ontstaansproces in de drie 
afbeeldingen hieronder. Omdat bij de bespreking van de Wet 
van Dynamisch Evenwicht dit eerste scheppingsmoment ook 
al aan de orde kwam, werden deze afbeeldingen ook daar al 
getoont.

De geboorte van de geestkiem of ziel tijdens de geestelijke conceptie binnen het Oerveld of Nulpuntveld

In het Oerveld maken het 'vrijgezelle' Yin- 
en Yang-principe zich op voor het 'Heilige 
Huwelijk' of de geestelijke conceptie.      

Tijdens het 'Heilige Huwelijk' of de 
geestelijke conceptie verenigen Yin en 
Yang zich tot geestkiem (levensbeginsel).      

Binnen de onzichtbare energiewereld 
rijpt de geestkiem tot een unieke ziel met 
de energievorm van een torus (donut). 

En in het nulpunt of bewustzijnscentrum wordt op het 
moment van deze geestelijke conceptie het unieke potentieel 
geplant van de toekomstige levensvorm. De verbinding tussen 
de twee oerkrachten Yang en Yin zorgt ervoor dat binnen de 
geestkiem vanuit het nulpunt het genereren van levensenergie 
of chi op gang komt. Door de twee tegenovergesteld geladen 
polen Yin en Yang wordt er in een oogwenk als het ware een 
elektromagnetisch veld gecreëerd in de vorm van een torus. 

de vorm uiteen begint te vallen, trekt de levensenergie zich dan 
weer in een spiraalvormige beweging samen, passeert weer 
de grens tussen de buitenwereld en binnenwereld, spiraleert 
weer langs de as van de torus omhoog en komt uiteindelijk 
in het nulpunt weer tot stilstand of rust. En hiermee is deze 
cyclus voltooid. (Zie ook het stromingsverloop in het schema 
op pagina 60)
Dus vanaf dat hoogtepunt van zijn bestaan, transformeert de 
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materiële vorm en keert uiteindelijk als geestelijke essentie 
of bewustzijn terug in het nulpunt als zijn oorsprong en 
bestemming. 

Zo ontstaat bij elke geestelijke conceptie vanuit het nulpunt of 
hart, in een fractie van een milliseconde het stromingspatroon 
van een torus als elektromagnetisch veld. En dit vindt binnen 
het universum ontelbare keren per seconde plaats. En 
daardoor kan het hart of nulpunt op elk niveau binnen de 
schepping worden gezien als de Oerbron van leven, de heilige 
plek waar tijdens een geestelijke conceptie de kiem van nieuw 
leven wordt gelegd. 

Maar er gebeurd binnen dat cyclische proces tijdens de 
expansiefase vanuit de Yangkracht, die wordt gevolgd door 
de contractiefase vanuit de Yin-kracht nog meer. Tijdens 
elke Yang-golf of scheppingsfase van de cyclus wordt door de 
levensvorm ervaring opgedaan. En deze ervaring, die je kunt 
zien als energetische wrijving tussen de zich ontwikkelende 
levensvorm en de omgeving, zorgt er tijdens de Yin-golf of 
bewustwordingsfase voor, dat er steeds een fractie van het 
latente bewustzijn in het hart of nulpunt  van de levensvorm, 

dus van de torus, wordt wakker geroepen. En dat ontwaakte 
bewustzijn in het hart als bewustzijnscentrum van de 
levensvorm kan gezien worden als de geestelijke oogst van 
elke cyclus die in het nulpunt wordt opgeslagen. 

En zo zal elke cyclus een bijdrage leveren in het 
verheffingsproces van de levensvorm en daarmee van al het 
leven binnen het universum, omdat alles samenhangt. En zo 
klimt de ziel gedurende elke cyclus op de trap van bewustzijn 
naar een steeds hogere bewustzijnsgraad. 

Deze cyclische dans tussen Yang en Yin door de twee 
werelden, dus door zich te uiten in de materiële wereld en 
weer in te keren in de geestelijke wereld, zal zich blijven 
herhalen. Deze zal pas tot stilstand komen wanneer het 
potentieel aan bewustzijnsenergie of nulpuntsenergie, dat de 
geestkiem bij zijn ontstaan uit het Oerveld meekreeg, door 
alle ervaringen in de ziel geheel is getransformeerd tot inzicht 
of bewustzijnslicht. En als dat zover is, is de ziel aangekomen 
op de 7e of hoogste bewustzijnstrede. En zoals eerder gezegd, 
bereikt de ziel dan Geestelijke Volwassenheid waarmee hij tot 
zijn hoogste bloei komt. 

Panta Rhei, ofwel Alles stroomt.

"Niets is, alles wordt.
Alles is in beweging.

Alles gaat voorbij en niets blijft
Men kan niet tweemaal dezelfde stroom afdalen,

het water wisselt immers steeds.
Het wezen der werkelijkheid is verandering."

Heraclitus  (Griekse natuurfilosoof 540 - 480 v. Chr.)
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"Alles ontstaat uit de Ene Oerbron, 
en volgt dan het eigen pad van mogelijkheden, 

dat als holografisch energiebeeld in de geestkiem 
of ziel is vastgelegd."

De Oude Cheng

Laten we nu kijken hoe elke torus als onzichtbare energievorm 
van een zichtbare schepping, is verbonden met het gelaagde 
universum.

Het is belangrijk om te beseffen dat de torus met zijn drie 
elementen, dus met de geestelijke Yang-kracht, de stoffelijke 
Yin-kracht en het nulpunt of bewustzijnscentrum van waaruit 
de afstemming tussen beide plaatsvindt, niet op zichzelf staat. 
Elk van deze drie elementen in elke torus binnen het universum 
is verbonden met en wordt gevoed vanuit de drie hoofdlevels 
die in het onbegrensde energieveld van het universum te 
onderscheiden zijn. Deze drie hoofdlevels werden eerder bij 
de Wet van Trilling besproken. 

De vrouwelijke Yin-kracht is geworteld in het eerste 
hoofdlevel, namelijk in het level van de zichtbare vormen, 
ofwel in de vertrouwde materiële werkelijkheid die wordt 
geassocieerd met 'Moeder Aarde'. De mannelijke Yang-kracht 
heeft zijn thuisbasis in het tweede hoofdlevel, dus in het level 
van de onzichtbare energievormen, ofwel met de spirituele 
werkelijkheid die wel wordt geassocieerd met de 'Hemelse 
Vader'. 

Tot slot is het nulpunt of hart als het bewustzijnscentrum 
van elke torus voor eeuwig verbonden met, en wordt gevoed 
vanuit het derde hoofdlevel. Dit is het level van de vormeloze 
bewustzijnsachtergrond van het universum, die dus ook wel 
het Oerveld, de Goddelijke Bron of het nulpuntsveld wordt 
genoemd. En dat frequentieloze veld is gevuld met Zuivere 
Bewustzijnsenergie (Witte Licht) die neutraal geladen is en 
alles slechts helder reflecteert.

En op deze drie hoofdlevels binnen het universum is het 
Christelijke concept van de Goddelijke Drie-eenheid gebaseerd, 
dus God in drie gedaanten of lagen (de 3 hoofdlevels). 
Allereerst God de Vader als de scheppende Oerbron (hoofd- 
level 3), waaruit aan het begin van elke schepping de intentie, 
het idee of het Woord als scheppingsimpuls ontspruit. Dan 
de Heilige Geest, ofwel de kosmische krachten en wetten die 
binnen de spirituele wereld (hoofdlevel 2) het Woord laten 
rijpen tot een unieke ziel met de grondvorm van een torus. 
En tot slot de Goddelijke Zoon (dus Jezus Christus) die in 
de materiële wereld (hoofdlevel 1) een lichaam aanneemt 
en waarvan Johannes heeft gezegd: 'Het Woord is Vlees 
geworden en heeft onder ons gewoond'.
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De dynamiek van de torus als elektromagnetisch veld, 
zoals die door de ontwaakte mens in elk levensproces 
'voelend' kan worden gezien.

Nu we weten op welke wijze elke torus als energieveld of ziel 
van een levensvorm verbonden is met het gelaagde universum 
als grootste Goddelijke Heelheid, keren we terug naar de torus 
om deze nog dieper te doorgronden. 

Om het wat abstracte verhaaltje over de torus van zojuist 
wat concreter te maken, wordt het cyclische stromingsproces 
binnen de torus nog een keer wat uitgebreider besproken, 
maar nu met een paar voorbeelden. De voorbeelden waaraan 
de dynamiek binnen de torus hierna wordt gekoppeld zijn: 
- de natuurlijke jaarcyclus met de vier seizoenen, 
- de cyclus van dag en nacht, 
- het creatieproces van een boek, 
- de levenscyclus van een conflict.

De natuurlijke dynamiek die door de Wet van de Heilige Cirkel 
wordt gegenereerd, is universeel, hij heeft dus betrekking op 
elke bezielde levensvorm binnen de kosmos. Dit houdt in 
dat de dynamiek van de torus niet alleen betrekking heeft op 
processen die wij als aardse mens als positief ervaren. Ook 
bijvoorbeeld een tsunami, aardbeving of orkaan, maar ook het 
proces van een conflict of oorlog en van elke andere levende 
situatie, zijn onderworpen aan de natuurlijke dynamiek 
van deze wet en dus aan de torus. Daarom gebruiken we in 
de uitleg hieronder ook de levenscyclus van een conflict als 
voorbeeld. Maar natuurlijk zou ook elk ander levensproces 
als voorbeeld kunnen dienen, zoals de ademhalingscyclus, 
de bloedsomloop, de waterkringloop vanuit de zee, de 
opwarming van de aarde, de menselijke levenscyclus hier op 
aarde of de creatie van bijvoorbeeld een huis of een festival. 
Allemaal processen die ogenschijnlijk niet zoveel met elkaar 
te maken lijken te hebben, maar waarschijnlijk toch meer dan 
je nu denkt.

Kijk bij het lezen van de uitleg die hierna volgt, naar het 
stromingsschema van de torus hierboven en probeer de stadia 
die worden beschreven in het schema te herkennen en het 
universele karakter van de dynamiek te doorvoelen. 

We beginnen bij het nulpunt of de Oerbron omdat daaruit elke 
schepping ontspruit. In het begin (0) zijn de twee oerkrachten 
Yin en Yang in het nulpunt of de Oerbron in een staat van rust, 
er is nog geen beweging. Zolang de twee oerkrachten nog niet 
via een geestelijke conceptie met elkaar verenigd zijn, wordt 
nog geen levensenergie gegenereerd. Alles is nog in stilte, 
en in zijn oorspronkelijke evenwicht. (Als we kijken naar de 
natuurlijke jaarcyclus, dan is dit stille nulpunt vergelijkbaar 
met midwinter ofwel de winterwende rond 21 december. 
Daarin heeft alles in de natuur zich teruggetrokken en is tot 
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rust gekomen. In de dynamiek van een etmaal wordt het 
nulpunt gevormd door de stilte van het middernachtelijk 
uur. Bij het creatieproces van een boek is dit het stille stadium 
waarin het idee voor het boek nog niet in de geest van de 
schrijver is geboren. Wanneer het gaat om het proces van 
een conflict of oorlog, dan hebben de omstandigheden in dit 
stadium nog niet geleid tot het ontstaan van de kiem van het 
conflict. Er heerst dus nog vrede.) 

Dan vindt in het nulpunt of tachyon de geestelijke conceptie 
plaats, de vonk tussen de twee oerkrachten Yin en Yang 
slaat over. Onder invloed van de Wet van Dynamisch 
Evenwicht trekken een Yang-kracht en een Yin-kracht 
elkaar aan en smelten samen tot een geestkiem waarin 
potentiële bewustzijnsenergie als kiemkracht of kernkracht 
is samengebald. Vervolgens begint direct na dit samengaan 
van Yin en Yang deze potentie zich in het nulpunt of de 
kern als levensenergie te roeren. Bekijk nog een keer de drie 
afbeeldingen van dit eerste scheppingsmoment die op pagina 
57 werden getoont. 

Dus direct na het ontstaan van de geestkiem ontwaakt binnen 
het nulpunt de levensenergie die door Yin en Yang wordt 
gegenereerd. Allereerst komt de scheppingskracht Yang als 
een eerste subtiele geestelijke scheppingsimpuls tot leven. 

Deze scheppingskracht heeft vanuit de geestkiem in het hart 
of nulpunt de neiging om zich naar buiten te gaan uitdrukken. 
Maar direct geeft de Yin-kracht een inkrimpende respons. 
En zo ontstaat een elektromagnetisch veld van dansende 
levensenergie dat zich direct toont in de vorm van een torus. 
Op atomair niveau vindt dit alles plaats in een fractie van een 
milliseconde. Op elk ander niveau waarop dit proces wordt 
weerspiegeld, neemt dit meer tijd.

In het eerste scheppingsmoment bouwt de scheppende 
Yang-kracht een subtiele spanning of kiemkracht op en zorgt 
daarmee voor de eerste verdichting en differentiatie van de 
vrijkomende energiestroom. Het is inherent aan de toename 
van de mannelijke Yang-kracht dat door de differentiatie 
die Yang genereert, binnen het zich ontwikkelende systeem 
natuurlijke spanning wordt opgebouwd. (Ook in het 
cyclische jaarproces kun je na de winterwende de subtiele 
impuls waarnemen die uitgroeit tot de vroege lente, een 
voorlopig nog onzichtbaar begin van de nieuwe jaarcyclus. 
In de dynamiek van dag en nacht verschijnt na het 
middernachtelijk uur de sfeer van de zeer vroege ochtend 
als het onzichtbare begin van de dag. Bij het schrijven van 
een boek wordt in dit stadium, in de geest van de schrijver 

" In the silence of a midwinter dusk, 
there is a sound so faint that for all you can tell

 it may be only the sound of the silence itself. 
You hold your breath to listen. You are aware of the beating of your heart. 

The extraordinary thing that is about to happen 
is matched only by the extraordinary moment just before it happens. 

Advent is the name of that moment."

Frederick Buechner 
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het eerste idee of concept voor het boek geboren. In het 
geval van een oorlog wordt in dit stadium de kiem van het 
conflict gelegd. De oorspronkelijke vrede is verstoord en de 
spanning begint toe te nemen.) Hier ontstaat dus binnen de 
lege bewustzijnsruimte van het nulpunt de eerste kiem of ijle 
vorm van een schepping, 'Iets uit Niets'.

Vervolgens stuwt deze ontwaakte kiemkracht de levens- 
energie vanuit het nulpunt langs de as in de binnenwereld of 
geestelijk domein in een spiraalvormige beweging naar boven, 
tot het punt waar de energiestroom de grens van binnen en 
buiten bereikt (2) en zich naar buiten keert. (In het cyclische 
jaarproces met de vier seizoenen is dit het stadium waarin 
alles op het punt staat naar buiten te treden, zichtbaar te 
worden, zich naar het licht gaat keren. Op de lente-equinox 
rond 21 maart, die de overgang vormt van de winter naar 
de zomer, wordt het zichtbaar lente! Binnen de cyclus van 
een etmaal wordt het nu licht, het is 6 uur in de ochtend, de 
overgang van de nacht naar de dag. En bij de creatie van een 
boek rijpt in dit stadium in de geestelijke binnenwereld van 
de schrijver, het eerste idee of concept van het boek tot een 
duidelijke structuur of plot. In het proces van een conflict is 
de kiem in dit stadium uitgegroeid tot een waar conflict en 
begint het uit de hand te lopen, de spanning loopt op en er 
lijkt geen weg meer terug. Een binnenbrandje begint uit te 
groeien tot een uitslaande brand.) 

Op de grens tussen de binnenwereld (onzichtbare geestelijke 
domein) en de buitenwereld (zichtbare fysieke domein) heeft 
de levensstroom zich naar buiten gekeerd en een prille, maar 
duidelijk waarneembare vorm in de zichtbare buitenwereld 
aangenomen. 

In het volgende stadium zal de geestelijke potentie binnen 
deze prille vorm zich verder rijpen tot een veelvormig en 
voldragen manifestatie of levensvorm (3). Dan komt de weg 
van creatie of schepping uiteindelijk op het hoogtepunt (4) 
tot stilstand. Zoals eerder gezegd, wordt dit hoogtepunt in het 
stromingsmodel van de torus de levens-evenaar genoemd. 

Omdat de Yang-kracht op dit hoogste punt (4) het verst 
verwijderd is van de oorspronkelijke vrede of balans in 
het nulpunt (0), is op dit punt de spanning tussen de twee 
oerkrachten Yang en Yin het grootst. Denk aan de slinger 
van de klok die op zijn hoogste punt het verst verwijderd is 
van de vrede in zijn 'Stille Midden' en daardoor de maximale 
potentiële energie bereikt. En als de slinger weer op het 
laagste punt is aangekomen, is alle potentiële energie omgezet 
in zogenaamde kinetische energie of bewegingsenergie. 
(In het jaarproces zijn we aangekomen in de zomer-
zonnewende rond 21 juni, waarin de zon op de langste dag 
zijn hoogste punt bereikt. Ook in het ritme van een etmaal 
heeft de dag rond het middaguur, wanneer de zon op zijn 
hoogste punt staat, het stadium bereikt van zijn maximale 
manifestatie. En in het creatieproces van de schrijver 
komt in dit stadium het boek als schepping tot voltooiing.
In het proces van een conflict of oorlog bereikt de spanning 

"De zon gaat op en gaat onder, maar nooit uit"

De Oude Cheng 
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en escalatie zijn climax en is de verwoestende werking en de 
schade het grootst.) 

Met het bereiken van het hoogtepunt of het resultaat van 
het natuurlijke scheppingsproces (4) is de zogenaamde 
Scheppingsweg voltooid. Nu volgt het stadium van vrucht 
dragen en oogsten, ofwel van het genieten van het bereikte 
resultaat. Bij een destructief scheppingsproces is dit het 
stadium van rouwen om het verlies en het likken van de 
wonden. (In de jaarcyclus genieten we nu van hoogzomer 
terwijl in de natuur de vruchten rijpen en zich klaar maken 
om geoogst te worden. In de cyclus van een etmaal kunnen 
we nu, na de opgebouwde spanning van de ochtend en het 
bereiken van de climax rond 12 uur, wat rustiger worden en 
gaan genieten van de warmste uren van de dag. Binnen de 
levenscyclus van een boek kan de schrijver nu genieten van 
het resultaat dat in de winkel ligt en van de signeersessies 
die daarbij horen. In het proces van een conflict of oorlog 
wordt, na het bereiken van de climax, de omvang van de 
schade pijnlijke duidelijk en breekt het besef door dat het 
zo niet langer kan. De eerste serieuze vredesbesprekingen 
vinden plaats.)

Maar met het bereiken van het hoogtepunt van elke schepping 
of natuurlijke creatie (4), vindt ook de omkering plaats. Hoewel 
deze in het begin nog nauwelijks merkbaar was, wordt deze nu 
steeds duidelijker. Op het hoogtepunt maakt de actieve Yang 
namelijk langzaam plaats voor de passieve Yin. De scheppende, 
differentiërende en naar buiten gerichte Yang-kracht heeft 
gedurende het scheppingsproces in toenemende mate 
spanning gecreëerd en raakt uitgeput en uitgewerkt. De actieve 
Scheppingsweg van kiem naar voldragen vorm, van eenheid 
naar veelheid, van ultieme rust naar uiterste spanning, van 
geestelijke essentie naar stoffelijke manifestatie is voltooid. 
Vanaf het moment van omkering neemt de passieve en op 
evenwicht gerichte spiralerende Yin-kracht het geleidelijk over 
(5) en volgt de zogenaamde Inzicht- of Bewustwordingsweg. 
Deze weg volgt de route terug, dus van zichtbare complexe 
vorm naar onzichtbare geestelijke essentie. Alle ervaringen 
die tijdens het weerbarstige scheppingsproces zijn opgedaan, 
kunnen nu tot inzichten worden omgevormd en opgeslagen. 
(In de jaarcyclus van de vier seizoenen is de warmste periode 
van de zomer nu voorbij en volgt het balans opmaken 
en het genieten van de nazomer, maar de weg terug is 
duidelijk ingezet. Ook in het proces van een etmaal kan nu 
worden genoten van de namiddag waarin de spanning 
van de ochtend en het bereiken van de climax rond 12 uur, 
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voelbaar is afgenomen. Ook dit is het moment waarop de 
eerste leringen uit de ervaringen van de dag kunnen worden 
getrokken. Binnen de levenscyclus van een boek heeft nu de 
actieve scheppende energie van de schrijver, plaatsgemaakt 
voor het passief consumeren van de eerste hoofdstukken door 
de lezer. Voor de schrijver is dit de tijd om terug te blikken 
en het scheppingsproces te evalueren. In het geval van de 
oorlog groeit nu het besef dat dit nooit meer mag gebeuren 
en komen bij de betrokkenen vragen naar boven als: 'Hoe 
heeft het zover kunnen komen? Waarom moest dit gebeuren? 
Wat heb ik gedaan of nagelaten?)

Onder invloed van de passieve Yin-kracht begon vanaf 
het hoogtepunt de veelvoudige vorm als resultaat van het 
scheppingsproces, langzaam zijn samenhang en werking te 
verliezen en uiteen te vallen (5). Alle ervaringen zijn opgedaan, 
de potentiële spanning neemt verder af en de levensenergie 
keert in de vorm van inzichten terug in de richting van de 
eenheid en vrede in het nulpunt. Met andere woorden, bij 
het begin van de Inzicht- of Bewustwordingsweg vindt 
de omkering plaats van stoffelijke manifestatie terug naar 
geestelijke essentie. Dan komen vragen op zoals 'Waar gaat 
het werkelijk om?' De beweging is dan dus van ervaring naar 
inzicht, dus van uiterlijk terug naar innerlijk, van vorm terug 
naar essentie, van veelheid terug naar eenheid, van uiterste 
spanning terug naar ultieme vrede en rust.

Tot slot trekt de vorm zich helemaal terug uit de buitenwereld. 
Op de grens van de zichtbare buitenwereld en de onzichtbare 
binnenwereld (6) keert de energie, onder invloed van de 
toegenomen integrerende Yin-kracht weer naar binnen (7), 
richting nulpunt (0) en komt daar weer voorlopig tot stilstand.

(In de jaarcyclus is het op de herfst-equinox rond 21 
september nu herfst geworden en daarin verliest het leven 
zijn uiterlijke vorm en keert de levensenergie zich naar 
binnen. In het voorbeeld van een etmaal is het nu 6 uur 's 
avonds, tijd om de hectiek van de dag achter je te laten en 
je binnenshuis terug te trekken en tot rust te komen. En ook 
het boek als het resultaat van al het scheppende schrijfwerk, 
wordt nu langzaam door de ontvankelijke geest van de lezer 
geconsumeerd en verwerkt. En in het proces van het conflict 
ontstaat er nu een uitzicht op een oplossing, op vrede) 

En wanneer alle levensenergie die bestemd was voor deze 
levenscyclus is uitgewerkt, komt het cyclische proces 
uiteindelijk in het nulpunt (0) weer voorlopig tot stilstand. 
(In de cyclus van de seizoenen is dit de winterwende rond 
21 december, het moment waarop alle energie zich uit de 
zichtbare wereld heeft teruggetrokken. Denk aan de kale 

" 't Is goed in 't eigen hert te kijken, nog even vóór het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond, geen enkel hert heb zeer gedaan ;

Of ik geen oogen heb doen schreien, geen weemoed op een wezen lei ;
Of ik aan liefdelooze menschen, een woordeke van liefde zei."

Alice Nahon (dichteres 1896 - 1933)
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bomen en de stilte van de wintertuin. Ook binnen het proces 
van een etmaal komt alles rond middernacht uiteindelijk 
tot diepe rust. En op dit punt aangekomen, heeft de lezer de 
gehele inhoud van het boek tot zich genomen en verwerkt 
en sluit het voor de laatste keer. En ook de levenscyclus van 
het conflict of de oorlog komt hier tot een einde, de wonden 
worden gelikt en de vrede getekend en gevierd.) 

Alle processen zijn weer teruggekeerd tot hun oorsprong.
Maar zolang de levensenergie van de geestkiem in het nulpunt 
(0) nog niet geheel is uitgewerkt, zal dit proces zich blijven 
herhalen, waardoor het cyclische proces de vorm van een 
spiraal krijgt. (Dit spiraalvormige proces wordt weerspiegeld 
in de opeenvolging van de jaren. Bij een etmaal wordt dit 
zichtbaar in het zich herhalende patroon van vele dagen en 
nachten. En ook de creatie van een boek zal niet stoppen, 
zolang de schrijver in zijn hart nog de scheppingsdrang voelt 
en het verlangen van de lezer naar vergeestelijking nog niet 
is opgedroogd. En zolang de conflicterende energie van de 
oorlog nog niet volledig is uitgewerkt, kan het conflict vroeg 
of laat weer oplaaien, en daarmee zal de verwoestende cyclus 
zich herhalen. Denk aan de Tweede Wereldoorlog waarvan 
de kiem werd gelegd in het vredesakkoord van de Eerste 
Wereldoorlog.)

Misschien zul je nu zeggen: "Maar het inzicht in dit cyclische 
proces van geboorte, groei, bloei, verval en dood is toch niet 
nieuw. Dat kennen we toch allemaal als de levenscyclus 
van bijvoorbeeld een product of iets anders dat vorm heeft 
gekregen en ook van onze eigen levenscyclus als mens?" Dat 
is juist, maar daarbij zijn we gewend om alleen te kijken naar 
het materiële aspect van de cyclus en zien we het geestelijke 
aspect over het hoofd. Gezien vanuit ons vertrouwde materiële 
perspectief als aardse mens staan we te juichen wanneer 

in de Scheppingsweg de curve omhoog gaat en ook als ons 
leven in de opbouwfase zit, dit omdat in deze expansiefase 
de ervaringen maximaal zijn. Maar het materiële verval 
dat daar onvermijdelijk op volgt, zien we als negatief en 
stellen we zolang mogelijk uit. Echter vanuit het geestelijk 
perspectief van de ontwaakte mens gaan we inzien dat juist 
door dat verval van de zichtbare vorm, de geestelijke oogst 
kan worden binnengehaald in de vorm van inzicht op basis 
van de opgedane ervaringen. En daardoor kan het bewustzijn 
in het hart of nulpunt als het bewustzijnscentrum van ons 
wezen zich verder verruimen. Dus aardse spanning en verval 
is voorwaarde voor geestelijke groei!

Omdat de ontwaakte mens leeft met de realiteit van de twee 
werelden, dus van de vertrouwde materiële wereld en van 
de geestelijke wereld, dus van aarde en hemel, van hoofd en 
hart, van zichtbare vorm en onzichtbare essentie, beschouwt 
hij alles als een heelheid, zo ook de levenscyclus van iets of 
iemand. En vanuit dat holistisch gezichtpunt ziet hij in elke 
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"Geef je over aan TAO 
als de Natuurlijke Orde der Dingen 

en je bent VRIJ om te groeien naar Goddelijke Volmaaktheid!"

De Oude Cheng 

levensproces steeds de twee helften die onlosmakelijk via een 
'dans' met elkaar verbonden zijn, namelijk de neergaande  
Scheppingsweg en de opklimmende Bewustwordingsweg. 
Hij weet dat deze twee wegen voortkomen uit de wisselwerking 
binnen de drie-eenheid van Yang en Yin die vanuit het nulpunt 
gestalte krijgt. Hij nodigt dus iedereen uit om deze dynamiek, 
die aan elk leven ten grondslag ligt, de doorgronden en 
meester te worden.

Als je de dynamiek van dit grondpatroon van alle leven, 
innerlijk goed op je hebt laten inwerken, zul je daarin wellicht 
ook de stadia van allerlei andere levensprocessen hebben 
herkend, want deze gronddynamiek van het leven toont 
zich werkelijk in alles! Inzicht in deze universele dynamiek 
resulteert in een diep inzicht in wat het leven werkelijk is. We 
zien dan in dat het leven niet is wat het lijkt te zijn, wanneer 
we kijken vanuit ons vertrouwde perspectief naar slechts de 
materiële cyclus van geboorte, groei, bloei, verval en dood.  

Oefening
Ter verdere verdieping van jouw levensinzicht, word je nu 
van harte uitgenodigd om als oefening het ritme van je eigen 
ademhalingscyclus, van een eigen creatieproces, van de 
watercyclus van en naar de zee en van het proces van jouw 
aardse leven, te projecteren in de torus als energetische 
grondvorm. 
Begin daarbij steeds in het nulpunt van het proces, dat is 
dus het punt waarin alles nog in rust is en waaruit al het 

nieuwe voortkomt. Bij een etmaal zagen we dat dit het 
middernachtelijk uur is. Welk punt is dat volgens jou in jouw 
ademhalingsproces, in het proces van een nieuwe creatie, in 
de watercyclus of in het proces van jouw huidige leven op deze 
planeet? 

Jouw neutrale bewustzijnscentrum in je hart kun je zien als 
het nulpunt van jouw wezen. Dus dat is het punt waaruit alles 
wat jij in je leven schept, inclusief jouw eigen aardse wezen en 
alles wat het leven tot jouw leven maakt, als geestelijke impuls, 
concept of idee voortkomt. Leef je steeds in in het proces 
en doorvoel goed wat er in elk stadium in de onzichtbare 
binnenwereld en vervolgens in de zichtbare buitenwereld  en 
tot slot weer terug in de onzichtbare binnenwereld gebeurd. 

Als je de bovenstaande oefening hebt uitgevoerd, vraag ik 
je nu tot slot om zelf een natuurlijk proces te bedenken en 
vervolgens te kijken of je ook de stadia van dat proces in het 
universele stromingsmodel van de torus kunt herkennen.
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In ons dagelijkse leven lijken veel dingen en processen niets 
gemeenschappelijks te hebben. Maar nu je op energieniveau 
de achterliggende onzichtbare wetmatigheden hebt leren 
kennen, blijkt dat alle creaties binnen het universum hetzelfde 
verborgen patroon volgen. Ook ga je zien dat daarbij niet 
slechts de zichtbare aardse werkelijkheid van de materie, 
maar ook de onzichtbare geestelijke werkelijkheid van de 
energieën betrokken is. 
En we hebben kunnen zien dat dit universele grondpatroon, 
dat zich toont in de stromingsvorm van een torus, niet alleen 
betrekking heeft op natuurlijke scheppingen zoals cellen, 
organen, planten, dieren, mensen, planeten of sterrenstelsels, 
maar ook op scheppingen waar de mens de hand in heeft, 
zoals een huis, een machine, een gedachte, een gebeurtenis 
of situatie, een bedrijf of een politiek bestel. Want in onze 
menselijke scheppingen kunnen we slechts de natuurlijke 
scheppingsdynamiek nabootsen, omdat ook wij onderworpen 
zijn aan de Wet van de Heilige Cirkel.

Kortom: In de Wet van de Heilige Cirkel wordt de Goddelijke 
Wil ofwel de Natuurlijke Orde der Dingen weerspiegeld.

Wie het stromende karakter van alle leven op energieniveau 
begint te begrijpen en oog krijgt voor de cyclische patronen in 
de bewegingen van Yin en Yang, verwerft een levenswijsheid die 
fundamenteel houvast geeft. Dit vertrouwen maakt werkelijke 
overgave mogelijk aan de Wil van God. Daarom nodigt het 
universum, het Ene of God ons uit om met Jezus te zeggen: 'Niet 
mijn wil maar Uw Wil zal geschiede'. In deze woorden worden 
we uitgenodigd om in ons denken, spreken en handelen ons hart 
af te stemmen op de Natuurlijke Orde der Dingen ofwel TAO.

De Wet van de Heilige Cirkel regeert ook de levens- 
cyclus van de mensenziel door de vele levens heen.
Hieronder wordt de bestaanscyclus van de mensenziel afgebeeld 
in het grondpatroon van de torus. Want niet alleen het aardse 
leven van de mens, maar ook het vele aardse levens omvattende 
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C. 
OMKERING op HOOGTEPUNT           
Maximale manifestatie/vorm in 
fysieke buitenwereld, maar ook 
maximale disbalans c.q. 
spanning tussen Yang en Yin 
(kan in mens worden ervaren als 
midlifecrisis die de overgang 
vormt van gerichtheid op de 
uiterlijke wereld naar meer 
innerlijke geestelijke gerichtheid) 
 

A. 
0=NULPUNT (oorspronkelijke balans): Beginpunt of ontstaan 
(oersprong) van een unieke met 'Chi' geladen ziel uit de Oerbron.  
Maar dit punt is ook de eindbestemming van de 'verlichte' ziel,  
die na zijn levenscyclus door vele levens heen, geheel bevrijd in het 
Nulpuntveld terugvalt, weer één met zijn goddelijke Oerbron, waarin 
een eeuwige vrede en gelukzaligheid heerst. 
 D. 
Onderste lus (Yin-spiraal: terug van veelheid naar eenheid) 
Proces van inkeer (verlichting). Spirituele groei van de ziel gaat 
gepaard met fysiek verval (5), dan verlaat de ziel bij de fysieke dood 
de fysieke buitenwereld (6), gevolgd door een opklimming langs de 
as in de spirituele binnenwereld (7) naar een steeds hogere 
bewustzijnsgraad, en tot slot terug naar het goddelijke Nulpunt.  
Echter zolang de Karmische energie in de ziel nog niet geheel is 
uitgewerkt, zal het cyclische proces zich blijven herhalen. 
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B.   
Bovenste lus (Yang-spiraal: van eenheid of essentie naar 
veelheid of schepping): Bij het ontstaan van de geestkiem uit 
de Oerbron (0) start het proces van uitdrukking (schepping). Eerst 
rijpt de geestkiem tot ziel in de spirituele binnenwereld (1), dan 
volgt de fysieke conceptie en geboorte (2), waarmee de ziel zich 
via een fysiek lichaam manifesteert (3) in de fysieke buitenwereld. 
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Deze afbeelding van het cyclische mensenleven binnen 
de lemniscaat, laat twee interpretaties toe, namelijk: 

1e interpretatie heeft betrekking op de kleine levens-
cyclus van de aardse mens:  Rechts de naar buiten 
gerichte eerste levens-helft van de mens (Yang is licht), 
gevolgd door links de naar binnen gerichte tweede 
levenshelft (Yin is donker). Deze Yin-beweging mondt 
in het nulpunt uit in de aardse dood.

2e interpretatie heeft betrekking op de grote levens- 
cyclus van de mensenziel:  De overgang van het 
aardse leven links (Yin is donker), via de aardse 
dood in het nulpunt, naar het spirituele, geestelijke of 
hemelse domein rechts (Yang is licht).

Het feit dat in deze afbeelding twee interpretaties 
mogelijk zijn, toont aan dat het grondpatroon van het 
leven zich op verschillende niveaus herhaalt. Ook dit is 
een uiting van de Wet van Analogie.

bewustwordingsproces van de ziel, is onderworpen aan de 
Wet van de Heilige Cirkel. En daardoor kan ook de grote 
levenscyclus van de mensenziel door middel van deze wet 
begrepen worden.

Deze reis van jouw ziel ving vele levens geleden aan bij 
de geboorte van een unieke geestkiem uit de Oerbron en 
zal eindigen wanneer alle potentie in jouw ziel op de 7e 
bewustzijnstrede volledig is getransformeerd in zuiver 
bewustzijn en daarmee Godsbewustzijn wordt bereikt. Dan 
zal de mensenziel weer terugvallen in de schoot van de Vader/
Moeder-God, ofwel in het Oerveld of nulpuntveld waaruit hij 
ooit voortkwam.

Deze reis van de ziel door de twee bestaansgebieden, namelijk 
door de fysieke wereld en de spirituele of energiewereld, 
herhaalt zich vele malen en eindigt wanneer de karmische 
energie waarmee de ziel geladen is, is uitgewerkt. En 
wanneer het karma volledig is opgebrand zal het Rad van 
Wedergeboorte tot stilstand komen en zal de bevrijde mens 
het samsara verlaten en het nirvana betreden. En het is 
goed om te beseffen dat samsara en nirvana geen plaatsen 
zijn die je ergens kunt localiseren, maar dat het hier gaat om 
verschillende graden op de bewustzijnstrap met 7 treden. Op 
de 4e bewustzijnstrede opent zich voor de mens de geestelijke 
dimensie en zal hij zich bewust worden van zijn eigen Ware 
Natuur en de Ware Natuurlijkheid van het Bestaan, en 
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Figuur 1.  De drie grote ontwikkelingsfasen van de mens, gemarkeerd door de twee grote wissels 

 

Fase 1.  
Ontwikkeling  
Biologisch wezensdeel  
(Lichaam en aanleg ego) 

 

Fase 2.                             
Ontwikkeling 
Psychisch wezensdeel  
(Persoonlijkheid/Ego-zelf) 

Fase 3.  
Ontwikkeling 
Geestelijk wezensdeel  
(BewustZijn/Hogere Zelf) 

 

1e grote wissel 
2e grote wissel 

daarmee van zijn goddelijke oorsprong en bestemming. Dan 
wordt wel gezegd dat de mensenziel geestelijk is ontwaakt en 
daarmee verlossing, bevrijding of verlichting bereikt. 
Uiteindelijk zal de ziel op de 7e trede in Godsbewustzijn 
zijn hoogste bestemming bereiken, ofwel Geestelijke 
Volwassenheid of Goddelijke Volmaaktheid bereiken. En 
daarmee heeft de mensenziel zijn goddelijke missie voltooid 
en komt de grote levenscyclus van de ziel ten einde.

Samengevat: In de Heilige Cirkel wordt dus verdichting of 
in-wikkeling in de fysieke of vormenwereld afgewisseld door 
verlichting of ont-wikkeling in de spirituele of energiewereld. 

Laten we tot slot nog kort inzoomen op het aardse 
leven van de mens. 
Ook het proces tussen de aardse geboorte en de aardse 
dood kan gezien worden als een (beperktere) cirkel of een 
opeenvolging van cyclische processen of stadia.

Zoals in het voorgaande was te zien, kan de uitwerking van 
de Wet van de Heilige Cirkel in de levensweg van de mens 
worden gevisualiseerd in het model van de torus, maar ook in 
het model van de lemniscaat. Maar er is nog een derde manier 
om het cyclische proces van het leven duidelijk te maken. 
De ontwikkeling van de mens gedurende zijn aardse leven 
kan namelijk ook worden voorgesteld als een serie golven, 
waarbij elke golf opkomt (Yang-beweging) en weer neergaat 
(Yin-beweging). 

De Hindoeïstische mythologie volgt dit golfpatroon, als men 
spreekt van de Goddelijke Drie-eenheid (trimurti): Brahman 
(schepper), Vishnu (onderhouder) en Shiva (transformeerder 
of vernietiger). 
De bovenstaande afbeelding toont de ontwikkeling van 
de drie wezensdelen van de mens in een patroon van drie 
opeenvolgende golven die samen het aardse leven tussen 
geboorte en dood weergeven.
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Let in de onderstaande afbeelding op de twee grote wissels 
of overgangen (potentiële crises) gedurende het aardse leven 
van de mens. 
Overeenkomstig de eerder besproken Wet van Analogie, 
herhaalt dit cyclische patroon zich bij elk levensproces op elk 
niveau, van minuscuul klein tot immens groot.

Zoals eerder gezegd, kent en herkent de ontwaakte mens de 
twee zijden van de Wet van de Heilige Cirkel en beseft dat het 
niet aan hem is om in het leven een voorkeur of afkeer uit te 
spreken, of iets vast te houden of te verwerpen. De dag zal op 
een natuurlijke wijze overgaan in de nacht, de zon in de regen, 
gezondheid in ziekte, leven in dood en uiteraard weer terug 
zoals deze wet voorschrijft. Binnen dit ritme tussen Yang en 
Yin heeft elke beweging zijn functie en betekenis.

Door zich te hechten aan het ene en zich af te keren van 
het andere, 'zondigt' de nog niet ontwaakte mens, zonder 
dat te beseffen, tegen de natuurlijke dynamiek van de Wet 

De geheel bevrijde mensenziel dansend in 'nirvana', 
ofwel levend in de volmaakte binnenwereld of geestelijke 
wereld die hij zelf met de kracht van de geest geschapen 
heeft, de binnenwereld in zijn hart die door Jezus         
"Het Koninkrijk Gods" werd genoemd.

van de Heilige Cirkel en daarmee tegen de Natuurlijkheid 
van het Bestaan. Want binnen deze dynamiek keert alles 
zich op spontane wijze steeds weer om in zijn tegendeel. 
De wijze mensenziel weet dat het leven zich niet stoort aan 
zijn persoonlijke voorkeur of oordeel, daarom beweegt hij 
in elke situatie oordeelloos mee met de natuurlijke stroom 
van het leven. Door steeds te luisteren naar de Wet van de 
Heilige Cirkel en vanuit zijn hart te leven, blijft hij bij elke 
verandering of omkering buiten de spanning die met dualiteit 
gepaard gaat. Om het leven te dienen, zegt hij slechts wat er 
gezegd moet worden en doet hij wat er gedaan moet worden.   

Ook heeft de wijze weet van het grote levensproces van elke 
mensenziel. Hij kent het cyclische verloop daarvan, waarin 
door de mensenziel afwisselend de twee domeinen worden 
doorkruist. Namelijk het vertrouwde aardse domein van de 
zichtbare vormen en het ijlere onzichtbare spirituele domein 
van de kosmische energieën, dat ook wel 'Hemel' wordt 
genoemd. Zoals eerder gezegd, wordt dit grote cyclische 
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proces ook wel aangeduid met het Rad van Wedergeboorte, 
waarin de ziel steeds weer terugkeert in het aardse tranendal 
of samsara. Dit vindt op een natuurlijke wijze plaats om 
aardse ervaringen op te doen, die de impuls vormen voor de 
spirituele groei van de ziel langs de trap met de 7 treden van 
bewustzijn. 

Hij beseft dat alle levensvormen, langs deze trap door de 7 
sferen, onderweg zijn om uiteindelijk op de 7e bewustzijns-
trede Goddelijke Volmaaktheid te bereiken. 

Het spreken en handelen van een mensenziel of ziel van een 
sociaal systeem, zoals een groep, organisatie of samenleving, 
weerspiegelt de trede van waaruit wordt geleefd. Luisterend 
naar het spreken en kijkend naar het handelen van een 
mensenziel of de ziel van sociaal systeem, krijgt de wijze 
aanwijzingen omtrent de leeftijd van de ziel. En vanuit het 

"Leven in de wereld zonder inzicht in de verborgen natuurwetten, 
is als geen kennis hebben van de taal van het land waarin men werd geboren.

Wanneer we dieper doordringen in de verschijnselen van het leven, 
zullen we op een punt komen, 

waar de gehele aard van het Zijn zich zal ontsluieren 
en dan zijn wij in staat te zeggen: "Niets dan God bestaat.""

Hazrat Inayat Khan (1882 - 1927)
Grondlegger van het Universeel Soefisme 

(voortgekomen uit de mystieke stroming binnen de Islam) 

inzicht dat alles onderweg is en een eigen weg en tempo volgt, 
heeft hij compassie met elke ziel die nog op een lagere trede 
vertoeft en vanuit onwetendheid 'zondigt' tegen de universele 
wetten van het leven. Vanuit de Universele Liefde in zijn hart, 
zal hij zijn bewustzijnslicht laten schijnen op de weg van zijn 
broeders en zusters die nog in het duister tasten.

De ontwaakte mensenziel weet ook dat het rad zal blijven 
draaien zolang de levensvorm nog geladen is met de energie 
die 'karma' wordt genoemd. Als deze energie uiteindelijk na 
vele wedergeboorten geheel is getransformeerd tot inzicht en 
dus de dynamiek tussen Yin en Yang tot rust is gekomen, zal 
het Rad van Wedergeboorte tot stilstand komen. Als dat grote 
gebeuren plaatsvindt, dan zal, zoals eerder gezegd, door de 
bevrijde en gezuiverde mensenziel het parinirvana worden 
betreden en zal werkelijke innerlijke vrede en duurzaam geluk 
worden ervaren. 

De ontwaakte mens weet dat elke mensenziel, in zijn huidige 
leven op aarde of in een volgend leven, op deze wijze tot zijn 
hoogste bloei zal komen en vrucht zal dragen voor de wereld.
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De mens van nu heeft er geen besef meer van dat we geestelijke 
energiewezens zijn en dat we eigenlijk op een natuurlijke 
wijze, vanuit ons hart als het 'Stille Midden' van ons wezen, 
harmonisch zijn afgestemd op het Grote Veld waar alles deel 
van is. We hebben ook geen besef meer van de hierboven 
besproken 7 Kosmische Levenswetten waaraan al het leven 
binnen de kosmos, dus ook ons eigen leven, onderworpen is.
En zoals ik in de problemen kom, wanneer ik de Wet van de 
Zwaartekracht negeer en in een afgrond spring omdat ik 
denk dat ik kan vliegen, zo zal het negeren van de universele 
levenswetten mij ongewild ook veel leed en problemen 
bezorgen tijdens mijn leven.

De ontwaakte mensenziel kent de verborgen dynamiek achter 
het leven en brengt zijn persoonlijk leven in harmonie of in 
overeenstemming met TAO als de Natuurlijke Orde der Dingen 
en leeft vanuit zijn hart als zijn 'Stille Midden' volgens de 7 
Kosmische Levenswetten. Hij zal zich in zijn denken, spreken 
en handelen zoveel mogelijk afstemmen op de natuurlijke 
dynamiek die in het model van de torus zichtbaar wordt. Zo 
zal hij bijvoorbeeld in de ochtend het accent leggen op zijn 
scheppende werk, in de middag op zijn sociale activiteiten 
en in de avond op verwerking en bezinning. De stilte van de 
nacht gebruikt hij voor zijn lichamelijke rust, terwijl hij als 
ziel weer voor even thuiskomt in het zielendomein als zijn 
vaderland, van waaruit hij weer geestelijk wordt opgeladen. 
Zo voelt hij zich permanent gedragen, gevoed en geïnspireerd 
door het Grote Geheel ofwel door God en leeft hij in echte 
vrede en duurzaam geluk.
In de christelijke traditie werd deze wijsheid door Calvijn 
(reformator in de 16e eeuw) in andere woorden uitgedrukt: 

‘Het doel van het evangelie is om ons in overeenstemming met 
God te maken, of om het anders te zeggen, te vergoddelijken’. 

“Waking up this morning, I smile. 
Twenty-four brand new hours are before me. 

I vow to live fully in each moment 
and to look at all beings with eyes of compassion.”

Thich Nhat Hanh
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Deel  2.
Experimenteren met de toepassing:

Herstel je Natuurlijke Balans
Hoe breng jij jezelf weer in balans met de 'Natuurlijkheid van het Bestaan'?



1.
De Weg van het 'Stille Midden'

De Weg van het 'Stille Midden' is een open en eigentijds 
spiritueel pad voor de westerse mens, een pad dat jou 
uitnodigt om te schakelen van je hoofd naar je hart. Via je hart 
als je neutrale bewustzijnscentrum, ofwel het 'Stille Midden' 
van je wezen, zul je jouw volle potentie als mens ontdekken. 
Klimmend op de trap met 7 bewustzijnstreden, zul je in 
harmonie met het universum, tot jouw hoogste bloei komen.
De Weg van het 'Stille Midden' combineert in de beginfase 
twee routes, namelijk de Route van buiten naar binnen en 
de Route van binnen naar buiten. De eerste route past meer 
bij de praktisch ingestelde mens en de Route van binnen 
naar buiten vraagt om een meer filosofische natuur. Maar 
beide routes leiden de mensenziel naar dezelfde verheven 
bestemming, namelijk naar het bewustzijn van het hart 
op de 4e bewustzijnstrede, die door wijsheidstradities wel 
verlossing, ontwaken, bevrijding of verlichting wordt 
genoemd.

De Vajra als symbool voor De Weg van het 'Stille Midden’

"In de traditie van het tantrisch boeddhisme staat de Vajra 
symbool voor de Natuurlijke Aard van de werkelijkheid 

die fundamenteel één is,
of misschien nog beter gezien kan worden als een Drie-Eenheid.

De Vajra vernietigt alle soorten onwetendheid 
die voortkomen uit dualiteit of tweeheid,  
maar is zelf door zijn neutrale midden 

onvernietigbaar.
Vajra staat dus voor de Allerhoogste Heelheid in het Universum,

de Heilige Drie-Eenheid, die alle tweeheid, 
zowel Zijn als Niet-Zijn,

zowel Dualiteit als Non-Dualiteit, 
zowel Subject als Object, 

zowel Verleden als Toekomst, 
zowel Denken als Voelen,

zowel het Mannelijke Yang als het vrouwelijke Yin, 
zowel Hemel als Aarde

in haar ‘Stille Midden’ ver-enigt.
Deze Heilige Drie-Eenheid zit verborgen in

Alle Natuurlijkheid die ons omringt, 
in zowel het onmetelijk grote als in het uiterst kleine,

maar is ook de basis van ons eigen drieledig menselijk wezen, 
als lichaam, ziel en geest."

De Oude Cheng 
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Het volgen van de Route van buiten naar binnen houdt in, 
dat je tijdens je dagelijkse leven je aandacht gaat richten op 
het in praktijk brengen van Luisteren naar de Stem van je 
Hart en op Heilzaam Spreken en Handelen vanuit je hart. 
Dat wil zeggen, dat je je gaat richten op het beoefenen van de 
zogenaamde hartkwaliteiten die het leven weer heel maken. 
Voorbeelden daarvan zijn de eerder genoemde kwaliteiten 
als egoloosheid, onzelfzuchtigheid, oordeelloosheid, blijheid, 
liefdevolle vriendelijkheid, zachtheid, compassie, eenvoud, 
verdraagzaamheid, dankbaarheid, vergevingsgezindheid, 
nederigheid, mildheid, zorgzaamheid, hulpvaardigheid en 
respect voor alle eigenheid. Met deze hartkwaliteiten vertaal 
je in feite De 7 Kosmische Levenswetten naar je dagelijkse 
leven. Uiteindelijk zal deze focus op het weer heel maken van 
het leven, leiden tot het in je hart tot ontwaken brengen van 
jouw diepste Geestelijke Natuur en het kunnen gaan zien van 
de Geestelijke Natuurlijkheid van het Bestaan. En zoals licht 
duisternis verdrijft, zullen vanuit dit hogere perspectief de 
lagere innerlijke krachten worden ontmaskerd en oplossen. 

Dan de tweede route, de Route van binnen naar buiten. Deze 
route is minder op beoefening en meer op inzicht gebaseerd. 
De Route van binnen naar buiten helpt je om gedurende je 
dagelijkse leven, je focus te richten op het ontmaskeren van 
de schijngestaltes of onzuiverheden van het ego, dus van alle 
onware conditioneringen, negatieve emoties en materiële 
gehechtheden, kortom van alle dualiteiten. Steeds meer 
gezuiverd van 'het onware' dat in je lagere chakra's huist, 
zul je in je hart weer jouw Ware Natuur gaan her-kennen, 
die al die tijd onder deze onzuiverheden van het ego op 
ontdekking heeft gewacht. Dan ben je weer teruggekeerd in 
jouw Natuurlijke Staat van Zijn, van waaruit jij je oordeelloos 
gewaar bent van de Ware Natuurlijkheid van het Bestaan, 
dat simpelweg 'is zoals het is' en waar jij deel van bent. Op 
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de trap met 7 bewustzijnstreden ben je dan gegroeid van het 
egobewustzijn van de 3e trede (zonnevlecht chakra) naar het 
hartbewustzijn van de 4e trede (hartchakra).
En vanuit deze heldere bewustzijnsstaat, zul jij op een 
natuurlijke wijze geestelijk verder groeien en vrucht gaan 
dragen voor de wereld. Je zult, zonder daar moeite voor te 
hoeven doen, elke situatie en elk mens spontaan tegemoet 
treden vanuit de hiervoor genoemde hartkwaliteiten die jou 
dan eigen zijn geworden. Ook zul je de hogere geestelijke 
vermogens die in jou tot ontwaken kwamen, kunnen inzetten 
voor het weer heel maken van het leven.

Samengevat zou je kunnen zeggen, dat de Route van buiten 
naar binnen begint met de praktijk van het zuiveren van 
het ego, en zich van daaruit verdiept tot de her-kenning 
van je Ware Natuur in je hart. En dat de Route van binnen 
naar buiten begint bij het tot ontwaken brengen van jouw 
Ware Natuur in je hart, en dat van daaruit de ontwaakte 
hartkwaliteiten spontaan beschikbaar komen voor de praktijk 
van alle dag en zo de onzuiverheden van het ego oplossen. 
Door gedurende je dagelijkse leven één van deze twee routes 
te bewandelen, of liever nog de combinatie daarvan, breng je 
niet alleen jouw leven, maar ook al het leven om jou heen, 
weer in overeenstemming met TAO, als de Natuurlijke Orde 
der Dingen en zo zal ook jij de echte liefde, vrede, vervulling 
en het geluk van nirvana gaan ervaren.

Tijdens het bewandelen van De Weg van het 'Stille Midden' zijn, naast studie, 
zuivering van het innerlijk en het beoefenen van de hartkwaliteiten, ook stilte, 
inkering (meditatie en contemplatie), het luisteren naar rustige harmonische 
muziek, het lezen van mooie mystieke teksten en het vertoeven in een natuurlijke 
omgeving heel bevorderlijk voor het proces van innerlijk ontwaken.



2.
De geestelijke wereld van 
de energieën als nieuw 
ervaringsgebied

In het voorgaande is duidelijk geworden, dat het Grote 
Levensspel op drie levels wordt gespeeld en dat een gezond 
leven gehoorzaamt aan de spelregels die binnen elk van de drie 
levels gelden. En omdat we wel de natuurwetten van de fysieke 
wereld (1e hoofdlevel) kennen, maar ons niet of nauwelijks 
bewust zijn van de spelregels en wetten op hoofdlevel 2 en 
3, komen we op allerlei levensgebieden regelmatig in de 
problemen. Zonder dat we het willen, 'zondigen' we namelijk 
onbewust tegen al die verborgen en level-gebonden spelregels 
van het Grote Levensspel.   
                                                                                                 

Binnen dit 2e deel van het boek ligt het accent dus op het 
herstellen van de harmonie binnen het energieniveau 
of geestelijke niveau van het leven, dus binnen het 2e 
hoofdlevel van het Grote Levensspel. Zoals gezegd, is deze 
energiedimensie van het bestaan niet zichtbaar en doet de 
energie zijn verborgen werk binnen de zichtbare fysieke 
dimensie van ons leven (1e hoofdlevel) en staat onder leiding 
van het Bewustzijn (3e hoofdlevel). De vitale levensenergie 
Chi houdt alle leven binnen onze fysieke wereld vanuit de 
onzichtbare geestelijke dimensie (hoofdlevel 2) in beweging. 
En hoewel de stroming van deze vitale energie niet fysiek 
waarneembaar is, heeft het een zeer grote invloed op de mate 
waarin wij innerlijk, maar ook in relatie met onze omgeving, 
harmonie (geluk) of disharmonie (stress en lijden) ervaren. 

Wanneer het gaat om het op een natuurlijke wijze bewaken 
van de harmonie van te vitale energieën op hoofdlevel 2, 
dus de yin-yang-balans binnen je systeem, dan speelt ons 
energetische hart of nulpunt (gebied rondom het fysieke hart) 
een sleutelfunctie. Als je onbewust bent van de werking van de 
onzichtbare levensenergie Chi, dan ben je een gewillige speelbal 
van alle krachten die de balans van deze levensenergie dreigen 
te verstoren. Maar zodra je de werkingen van deze energie 
leert kennen, wordt het mogelijk om vanuit je hartgebied 
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"Waarom sluiten we onze ogen als we bidden, mediteren, 
huilen, kussen of dromen?

Omdat de mooiste dingen in het leven 
niet met open ogen worden gezien,

maar worden gevoeld door het geopende hart."

Boeddha's leer

als het bewustzijncentrum van je wezen, de energiestroming 
bewust te beïnvloeden, te harmoniseren en zelfs te gebruiken 
voor je scheppingswerk.  

Kortom: het hart of het neutrale nulpunt, als het 'Stille 
Midden' van ons wezen, speelt een cruciale rol in het weer in 
harmonie brengen van ons innerlijk en daarmee ook van onze 
dagelijkse werkelijkheid.

Heel veel wijsheidstradities erkennen dat het hartgebied het 
bewustzijnscentrum is van ons wezen. Het hart is ook het 
eerste orgaan dat, na de fysieke conceptie, in jou en mij tot 
ontwikkeling kwam en klopte al voordat de hersenen werden 
aangelegd. Het elektromagnetische veld rond het hart heeft 
een krachtig effect op je fysieke lichaam en je hersenen, 
maar ook op al het leven in je omgeving. Ook stuurt je hart 
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meer informatie naar je hersenen dan andersom! We zijn 
heel volgzaam als het gaat om de impulsen die vanuit onze 
hersenen komen, maar we realiseren ons niet, dat het hart 
energetisch vele malen sterker is als ons brein, namelijk 
elektrisch 100.000 keer sterker en magnetisch 5.000 keer 
sterker!

Het elektromagnetisch veld van het hart en het veld van het lichaam hebben, 
zoals het elektromagnetisch energieveld van elke andere levensvorm binnen 
het universum, de stromingsvorm van een torus (donut). Dit energieveld wordt 
gevormd door het ritmische spel tussen twee de oerkrachten Yang en Yin, het spel 
dat vanuit het nulpunt (hart) continu zoekt naar een Dynamische Evenwicht.                           

Vanuit het nulpunt (hart) gaat de Yang-kracht, die zich steeds verder verstrooit, 
langs de as naar boven en keert daar naar buiten. Op zijn maximale afstand van het 
nulpunt, ofwel op de levens-evenaar aangekomen, transformeert de Yang-kracht in 
Yin-kracht, die zich weer verdicht en vervolgens onderaan weer naar binnen keert, 
om uiteindelijk weer tot rust te komen in het nulpunt. 

Om dit verloop zelf te ervaren, kun je je ademhaling observeren, want die kent 
namelijk hetzelfde ritmische verloop. Ook in het verloop van een etmaal of in het 
verloop van de vier seizoenen is hetzelfde ritme te zien. De torus, als stromingsmodel 
van de vitale krachten Yin en Yang, is namelijk het grondpatroon van alle 
levensprocessen op alle niveaus binnen het universum (Wet van de Analogie). 



Zoals gezegd, is je hart als het ware het 'Stille Midden' van je 
wezen, het neutrale nulpunt van je energieveld, van waaruit 
zowel je innerlijke balans, als de harmonie met de omgeving 
wordt bewaakt en hersteld. Het hart is de opening waarmee je 
op energetisch niveau in verbinding staat met al het leven in 
het universum. Dit energetische hart ontvangt een constante 
stroom van intuïtieve informatie uit het onbegrensde veld 
van Universele Intelligentie en deze impulsen noemen we 
dan intuïtie of inspiratie of ook wel 'de stem van je hart'. Het 
energetisch hart communiceert deze stroom van intuïtieve 
informatie naar je hersenen. Maar omdat we zo gevestigd 
zijn in ons ego, dat het denken zo'n prominente plaats heeft 

gegeven, overschreeuwt het denken deze subtiele intuïtieve 
boodschappen van het hart. 

Als je je innerlijk blij en in balans voelt, vertoont je hartslag 
een regelmatig harmonisch patroon en dat betekent dat de 
verschillende sub-systemen binnen jouw energiesysteem 
(o.a. je hartsysteem, zenuwstelsel, hersenen, hormonale 
systeem, immuunsysteem) efficiënt en harmonisch op elkaar 
zijn afgestemd. Bij een gefrustreerd gevoel is je hartritme 
chaotisch en dat brengt je energiesysteem in stress, waardoor 
er binnen de genoemde sub-systemen allerlei verstoringen 
kunnen optreden. 

Dus besef dat negatieve emoties een chaotische of ontregelende 
invloed hebben op je zenuwstelsel, terwijl positieve gevoelens 
juist harmoniserend werken. Dat betekent bijvoorbeeld ook 
dat je immuunsysteem een positieve boost krijgt, wanneer je 
hart is gevuld met positieve gevoelens. Zo is bijvoorbeeld ook 
gemeten dat een zwangere vrouw de hartslag van haar baby 
kan synchroniseren met behulp van positieve gevoelens. Ook 
kunnen positieve gevoelens je brein helpen bij het nemen van 
goede beslissingen en bij het creatief en innovatief oplossen 
van problemen. 

Kortom, onder normale omstandigheden luistert je systeem 
op een natuurlijke wijze naar de Wet van Dynamisch 
Evenwicht, want dynamische harmonie is de natuurlijke staat 
van het leven, de staat waarin het leven is afgestemd op het 
Grote Veld en dus gedijt.
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"The better you feel
the more in alignment you are."

Abraham Hicks

Als je je blij en in balans voelt, vertoont je hartslag een regelmatig 
harmonisch patroon en zijn alle sub-systemen binnen je 
energiesysteem efficiënt en harmonisch op elkaar afgestemd.       
  
Bij een gefrustreerd gevoel is je hartritme chaotisch en is je 
energiesysteem uit zijn natuurlijke dynamische balans en dat 
ervaar je als stress die allerlei verstoringen en uiteindelijk ook 

ziekten bewerkstelligt.
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"You find freedom inside, nowhere else. 
In the heart of every human being 

is that one space which is free,
which is filled with peace, and which is full of love."

Prem Rawat
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3.
Herstel je innerlijke balans in  
7 stappen

Het natuurlijke dynamische evenwicht binnen je systeem 
kan dus door stress een beetje, maar ook zeer ernstig uit 
balans raken, denk aan een depressie of burnout. Stress is 
een natuurlijke reactie van het lichaam op dreigend gevaar. 
Maar de huidige levensomstandigheden, waarin we ons 
denken zo'n prominente plaats hebben gegeven, kunnen 
ons energiesysteem gemakkelijk in stress brengen, terwijl 
ons leven niet acuut wordt bedreigd. Het wordt dus steeds 
belangrijker dat we het vermogen ontwikkelen om de 
energiebalans van ons systeem bewust te bewaken en als dat 
nodig is, te harmoniseren. 

Zoals gezegd, is je hart het bewustzijnscentrum of neutrale 
nulpunt van jouw energiesysteem. Dit 'Stille Midden' is het 
commandocentrum of de natuurlijke navigator van jou als 
gelaagd energiesysteem. En zodra jij je bewust bent geworden 
van de verborgen werkingen binnen jouw systeem op de 
verschillende energie-levels, ben je ook in staat om vanuit 
dat 'Stille Midden' als je hoogste innerlijke gezag, via jouw 
aandacht jouw energiesysteem bewust weer te 'resetten' als 
het tijdelijk uit zijn natuurlijke balans is geraakt. 

Het is voor ons allemaal mogelijk om op een bewuste wijze, vanuit 
ons hartgebied als het bewustzijnscentrum van ons wezen (ook 
wel het 'Stille Midden' genoemd), de natuurlijke harmonie in ons 
gelaagde energiesysteem te herstellen.

 

Hartmeditatie:                                                                                               

Als je voelt dat innerlijk je harmonie is verstoort, zet dan vanuit 
je hart de volgende 7 stappen om het mentale, emotionele en 
fysieke evenwicht binnen je energiesysteem weer te herstellen:

Stap 1.  Plant je voeten
Maak contact met de aarde. Plant je voeten stevig op de grond 
en voel ook (als je zit) het raakvlak van je billen op de stoel. 
Deze eerste stap zorgt er voor, dat je stevig verbinding maakt 
met de aardse energieën die je dragen en zo een gevoel van 
stabiliteit en veiligheid geven.

Stap 2.  Ontspan je spieren
Recht je rug en kom lichamelijk helemaal tot rust. Ontspan 
de spieren in je lijf, begin met de spieren in je gezicht en voel 
dat er na de ontspanning een subtiele glimlach achterblijft. 
Laat dan de spieren van de schouders, hals en nek los en 

ontspan vervolgens de spieren van je borstkas en buik. Geef 
alle lichamelijke spanning via enkele uitademingen weer 
terug aan de ruimte buiten jouw energieveld (aura). Voel of er 
dan nog spanning in je lijf achterblijft en laat ook deze laatste 
spanning bij elke uitademing langzaam wegvloeien naar de 
ruimte die jou omringt. 

Besef dat spanning overtollige of afgewerkte levensenergie is 
en dat deze energie jouw aandacht volgt. Dus je kunt jezelf ook 
van spanning ontdoen door deze spanning met je aandacht 
af te voeren. Begeleid spanning bijvoorbeeld met je aandacht, 
via je benen, je voeten de aarde in. Neem echt even de tijd voor 
deze lichamelijke ontspanning. Ga pas verder als je lichaam 
werkelijk ontspannen en tevreden aanvoelt. 

Stap 3.  Switch naar het Hier en Nu 
Laat nu alle gedachten los, dus ook de gedachten over de 
situatie die de disbalans veroorzaakte. Kom als het ware uit 
je hoofd en maakt contact met dit moment. Switch van het 
Denken over 'daar en dan' naar het Zijn in het 'hier en nu'. 
En steeds als er toch weer een nieuwe gedachte in je geest 
verschijnt, pak deze dan niet meer vast met je aandacht, dus 
maak er geen nieuw verhaal van, maar laat deze gedachte 
gewoon overdrijven als een wolk tegen de blauwe lucht. 
Zoals de gedachte spontaan opkwam, zal hij ook weer vanzelf 
verdwijnen. .......Ervaar de vrede in het Hier en Nu.

Stap 4.  Verlaag en verdiep je ademhaling
Breng nu je ademhaling bewust omlaag, naar je buik en ga 
over op een iets diepere ademhaling, circa 5 tellen (ongeveer 
4 seconden) in en ook weer circa 5 tellen uit. 
Adem wel normaal door. Door je ademhaling iets te verdiepen, 
zorg je er voor dat je verder ontspant en dat ook je hartritme 
weer regelmatig en harmonisch (coherent) wordt.
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Stap 5.  Focus je op je hart
Leg nu je rechterhand op het midden van je borst, op je 
hartstreek als je bewustzijnscentrum. Ga met je aandacht naar 
dat gebied rond je fysieke hart. Dat is het neutrale midden 
van het energieveld van jouw wezen, dus de plek waar je 
bewustzijn woont en van waaruit steeds de natuurlijke balans 
binnen je systeem wordt hersteld. Terwijl je je aandacht blijft 
richten op dit 'Stille Midden' van je wezen, visualiseer je dat 
je iets verdiepte ademhaling in en uit dit hartgebied stroomt. 
Blijf je verdiepte ademhaling gewoon handhaven. 

Stap 6.  Voel je gedragen door het universum
Besef nu dat jij, via je hartgebied als het 'Stille Midden' van je 
systeem, verbonden bent met het allesomvattende energieveld 
van het universum. Dit Oerveld draagt al het leven, dus ook 
jou, op een liefdevolle wijze en voedt je met de hoogste vitale 
energieën.  Jij staat er in het leven dus niet alleen voor. Het idee 
dat je een afgescheiden persoon bent, is een illusie. Alles, dus 
ook jij, maakt deel uit van één alles omvattend Levend Geheel 
dat universum heet. Op het niveau van de energiewerkingen 
(hoofdlevel 2) is Alles levend verbonden met Alles. 

Doe nu innerlijk als persoon of ego een stap terug en geef je 
over aan deze Levende Natuurlijke Heelheid die jou draagt. 
Spreek in stilte expliciet je dankbaarheid uit voor al het 
positieve wat dit Ene (die in bepaalde tradities ook wel God 
wordt genoemd) jou in jouw leven heeft gegeven.  

Om dit besef kracht bij te zetten kun je nu gebruik maken van 
de kracht van positieve gevoelens uit het verleden. Roep een 
herinnering op aan een situatie uit het verleden, waarbij jij je 
innerlijk heel goed en blij voelde. Denk bijvoorbeeld aan een 
mooie plek waar je ooit was of aan de liefde die je ooit naar je 
toe voelde stromen van een goede vriend of vriendin. Besef 
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dat je op dat moment in het verleden via je hartgebied in open 
verbinding stond met het Oerveld of Nulpuntveld. En dat je 
vanuit dat Veld, met de energie van Universele Liefde die 
ook God genoemd mag worden,  wordt gevoed door de Grote 
Natuurlijke Stroom van het universum. Ga niet nadenken, 
maar beleef dat gevoel nu opnieuw. Geef dat positieve gevoel 
alle aandacht en laat het zo groeien, want alles wat je aandacht 
geeft groeit!

Stap 7.  Ervaar het terugkeren van je innerlijke balans
Blijf je verdiepte ademhaling gewoon handhaven en blijf 
gefocust op je hartgebied, totdat je innerlijk een gevoel van 
balans gaat ervaren dat heel comfortabel voelt. Je hebt dan 
je hartritme bewust op een natuurlijke wijze, vanuit een 
chaotische curve, weer in zijn regelmatige harmonische ritme 
teruggebracht. 

Ervaar dat het gevoel van stress en overleven, langzaam plaats 
maakt voor de rust en voldoening van het natuurlijke leven, 
dus voor het leven zoals het is bedoeld. Als het zover is, is 
jouw innerlijke balans weer herstelt en loop je op energetisch 
niveau weer in de natuurlijke pas met de energieën van het 
universum, ofwel met de Grote Stroom van het Leven die jou 
draagt.  

De Weg van het 'Stille Midden' is gericht op het tot ontwaken 
laten komen van je hartbewustzijn en van daaruit op het bewust 
herstellen van de balans tussen hoofd en hart, ofwel tussen de 
mannelijke kracht Yang en de vrouwelijke kracht Yin. In India 
wordt dat voorgesteld als de harmonie tussen Shakti en Shiva.
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De kracht van Emotie

"De Wet van Harmonische Resonantie werkt niet alleen met gedachtenkracht, 
maar ook met emotiekracht. 

Wanneer je alleen maar iets positiefs denkt, zegt, of visualiseert 
maar je gelooft het niet echt, dan werkt het niet. 

Als je bijvoorbeeld affirmeert dat je succesvol bent, 
dat je een waardevol mens bent of dat je geluk verdient, 

maar diep in je hart twijfel je aan jezelf, vind je jezelf niet goed genoeg, 
ben je bang om jezelf te laten zien, of je durft niet succesvol te zijn, 

dan werkt geen enkele mindset, geen enkele affirmatie 
en geen enkele visualisatie.

Uit onderzoek van het Heartmath Institute, 
blijkt dat je hart de sterkste generator is van elektromagnetische velden 

in je lichaam. Het Veld van je hart is 6000 keer sterker dan dat van je brein! 
Als je wenst vanuit je hart, vanuit je zielsverlangen, 

vanuit positieve gevoelens, dan heeft dit een super positief effect op
de Wet van Harmonische Resonantie. 

Affirmeer bijvoorbeeld niet alleen dat je meer geld wilt hebben, maar 
richt je vooral op de dingen die jij met dat geld gaat doen, dus wat daardoor    

voor jou mogelijk wordt, welke wensen daarmee zullen worden vervuld. 
En hoe voelt dat? Als je je aandacht richt op jouw zielsverlangen 
en de vreugde die je voelt als jouw verlangen gerealiseerd wordt, 

verhoog je jouw trillingsfrequentie en ga je aantrekken wat je verlangt. 
Als je je richt op je angst verlaag je je trillingsfrequentie en kom je in een 

neerwaartse spiraal terecht en trek je alleen maar meer zorgen en angst aan."

Sabine Hess



88

4.
Probeer nu je innerlijke 
harmonie te handhaven

Bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen in 
het leven, laten we ons meestal leiden door de vrouwelijke 
stem van onze emotie (buik ofwel 2e bewustzijnstrede) of 
door de mannelijke stem van ons ego met onze ratio (hoofd 
ofwel 3e bewustzijnstrede). 

Heel vaak is het resultaat daarvan in beide gevallen niet 
bevredigend. Maar als we weer leren luisteren naar de stem 
van onze Ware Natuur in ons hart (hartbewustzijn op de 4e 
bewustzijnstrede), dan zullen onze keuzes en beslissingen 
weer in overeenstemming zijn met de Natuurlijke Stroom 
van het Universum (die dus in oude tradities vaak God of 
het Ene werd genoemd). We zullen dan weer de innerlijke 
harmonie, vrede, vreugde en vervulling ervaren, die door 
Jezus, de Boeddha of Lau Tse werden beloofd, wanneer we 
ons weer overgeven aan de stem van Het Ene die in het hart 
gehoord kan worden. Dan leven we weer in overeenstemming 
met de Goddelijke Wil.

Het advies is dus om regelmatig via je ademhaling je aandacht 
te richten op je hart als het 'Stille Midden' en te leven vanuit 

 

je hartgebied (open bewustzijn als je Ware Natuur) en niet 
vanuit je hoofd (ratio) of vanuit je buik (emotie). Je hart is 
je thuisbasis en je hoofd is slechts een handig instrument, 
dat in dienst staat van je Ware Natuur of je Hogere Zelf die 
dus in je hart woont. Je hart is het centrum van je non-duale 
bewustzijn (Zijn, hier...nu), terwijl het hoofd het centrum is 
van je vertrouwde, maar problemen veroorzakende duale 
bewustzijn (Worden, daar....dan). 

Om weer toegang te krijgen tot je hart-intuïtie moeten we 
leren om ons denken weer de plaats te geven die het toekomt, 

STRESS: Als je niet helemaal leeft in overeenstemming met de 
verborgen spelregels, die op ziels- of energieniveau (hoofdlevel 2) 
het Grote Levensspel regeren, dan zul je spanning gaan ervaren 
tussen jou en de natuurlijke energetische onderstroom van het 
leven. Het zou dan niet juist zijn om boos te worden op het leven, 
want juist door middel van deze spanning wil het leven je weer 
terugroepen naar de harmonie met het Natuurlijke Bestaan, want 
dat is de enige manier waarop je kunt genieten van echte vrede en 
duurzaam geluk..

namelijk die van dienaar en niet als stuurman. 

Dit vraagt om een bewuste stap.

Je zult een eerste stap moeten zetten om je hartgebied, als het 
'Stille Midden' van jouw energieveld, weer af te stemmen op je 
diepere hart-gevoelens of zielsverlangens, die een uitdrukking 
zijn van de Universele Intelligentie van het allesomvattende 
energieveld van het universum. Die stap bestaat uit het 
switchen van je aandacht, namelijk van je hoofd naar je hart, 
dus vanuit het daar en dan, naar het hier en nu, ofwel van 
het worden naar het zijn. Laat deze switch steeds vooraf gaan 
door drie verdiepte in- en uit-ademhalingen. 

Meditatie is er op gericht je hart of je bewustzijnscentrum in 
je nulpunt, door middel van je aandacht te openen voor de 
levensenergie van het Grote Natuurlijke Bestaan. Maar ook 
tijdens bijvoorbeeld een wandeling in de natuur, tijdens het 
luisteren naar mooie harmonische muziek of het lezen van 
een mooi gedicht of spirituele tekst, kan deze afstemming 
plaatsvinden. In deze gevallen zul je innerlijk geleidelijk meer 
rust en harmonie gaan ervaren.
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Aanvaard je hart als het 'Stille Midden' van je wezen, weer als je 
intuïtieve gids op je levenspad. Want vanuit dat 'Stille Midden' 
wordt de harmonie binnen je energiesysteem hersteld en in stand 
gehouden. Daar komt bij dat het vanuit een geopend hart ook 
mogelijk wordt om de harmonie binnen je omgeving te bevorderen, 
omdat je vanuit je hart verbonden bent met het hart van alle leven 
dat je omringt.

“Today, we have knowledge of many, 
many things and the relations among human beings 

have multiplied ad infinitum. 
But we live in cities that are like deafening factories 
in awful Babels, with nothing to remind us of our 

inner world. 
Our communion with this inner world is not through 

contemplation but through books. 
We have passed from intuition into intellectualism.”

Rudolf Steiner
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5.
Al het leven is op energieniveau 
op elkaar afgestemd

Ook een groep mensen kan via afstemming op hartniveau met 
elkaar in harmonie komen. Er ontstaat dan een energetische 
verbondenheid en daarmee komt de groep in een natuurlijke 
sociale Flow. Er ontstaat dan, overeenkomstig de Wet van 
Harmonische Resonantie een communicatie op energetisch 
niveau. Mensen die leiding geven aan een team, kunnen deze 
natuurlijke Flow in hun team bewust bevorderen, wat in 
topteamsporten en in de podiumkunsten al op grote schaal 
gebeurt.

Ook elke spreeuw en elke sardine weet wat het is om in 'Flow' 
te zijn, dus in harmonie te zijn met de Grote Natuurlijke 
Levenstroom. Ze weten ook dat ze daarvoor hun individuele 
wil moeten loslaten, want ook zij beseffen intuïtief wat Jezus 
bedoelde met die eerder aangehaalde uitspraak tegenover 
God: 'Niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede'. 

"When your heart opens completely, 
there will be no other alternative, 

but to live for the well-being of all.

This doesn't mean you suffer as a way of sparing others.
It means you are drawn to love your own heart so deeply 

that trough the Law of One, 
the fabric of reality is transformed for all. 

This is the Love Revolution."

Matt Kahn

Zowel de spreeuwen als de sardines weten namelijk dat, wat 
ze er voor terug krijgen, vele malen groter is, namelijk een 
gevoel van liefde, vervulling en blijdschap en een besef van 
gevoed en veilig gedragen te worden door deze Grote Stroom 
van het Natuurlijke Leven.
En ook een jazz-jamsessie is een mooie uitdrukking van deze 
directe verbondenheid op energie-niveau. Deze magische 
afstemming krijgt pas kans, als alle betrokkenen het denken 
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loslaten, tijdelijk afstand doen van de ego-wil, en vol overgave 
met hun hart wakker aanwezig zijn in het hier en nu. Pas 
dan kan de onderliggende natuurlijke verbondenheid tussen 
de speler en zijn instrument, tussen de spelers onderling, 
en met hun gehoor, die op het onzichtbare energieniveau al 
vanzelfsprekend is, ongestoord vat krijgen op de gezamenlijke 
activiteit in de zichtbare wereld. Dit alles zal leiden tot een 
magische ervaring.
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Ook de kunstenaar die niet schept naar een concept vanuit zijn 
hoofd, maar luisterend naar zijn hart, zijn zielsimpulsen de 
vrije loop laat, zal tijdens het scheppen de magische eenheid 
en harmonie ervaren. Als persoon vloeit hij samen met zijn 
werk, ofwel subject en object versmelten. 

En ook de jongleur kan alleen maar tot zijn bijzondere prestatie 
komen, door werkelijk één te worden met zijn attributen 
en zijn publiek. Dit alles is onmogelijk, als het denken niet 
terzijde wordt geschoven. Deze magische afstemming onttrekt 
zich aan het begrijpen met het hoofd, maar kan slechts worden 
beleefd met het hart. 

Er is slechts genieten in het simpelweg 'Zijn'. Er over 
rationaliseren zal een verwoestend effect hebben op de magie 
of op het heilige (in de zin van het ongedeelde) moment.      

Ook de harmonie en eenheid die ervaren kan worden tussen 
een dier en een mens is een uitdrukking van de onzichtbare 
energie-afstemming tussen beide. De onzichtbare natuurlijke 
afstemming tussen mens en dier is zelfs te meten. 

Zie op de volgende pagina een interessante grafiek van het 
Amerikaanse instituut HeartMath, dat al ruim twintig jaar 
onderzoek doet naar de harmoniserende functie van het hart. 

"When the mind is attuned to the cosmic law, 
all the laws of nature are in perfect harmony with the aspirations of the mind."

Maharishi Mahesh Yogi
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"Oneness is the source of love.
Real Love is the One celebrating itself as the two."

Ram Dass

In de bovenste grafiek is te zien hoe het hartritme van de hond 
coherenter wordt op het moment dat zijn baasje de kamer binnen 
komt, gaat zitten en begint met zijn volle aandacht warme 
liefdesgevoelens naar de hond te sturen. 
Op dat moment wordt ook het hartritme van het baasje coherenter. 
Er is geen fysiek contact tussen de hond en het baasje.



94

6.
Bevorder ook de harmonie in je 
sociale omgeving

Ook in onze relaties en onze ruimere sociale omgeving 
verloopt de energetische afstemming via het hart als ons 
'Stille Midden'. Als jouw hart coherent is, dat wil zeggen dat je 
energiesysteem in harmonie is, straal je ook vanuit je hart een 
harmonisch elektromagnetische veld uit naar je omgeving. En 
daarmee beïnvloedt je op een positieve wijze al het leven om 
je heen.

Door het uitstralen van oprechte hartgevoelens, dat wil 
zeggen, door het zenden van oprechte positieve waardering, 
empathie, liefdevolle bemoediging, mededogen, liefdevolle 
vriendelijkheid en andere heilzame boodschappen naar de 
mensen in je omgeving, kun je dus bevorderen dat ook de 
harmonie in hun hart zich op een natuurlijke wijze herstelt. 

"Wij, mijn geliefde en ik, 
zijn als twee snaren die door elke streek met 

de strijkstok tegelijk aangeraakt worden.               
Op wat voor instrument zijn wij gespannen? 

En welke speler heeft ons in zijn hand?"

Rainar Maria Rilke

Het hart straalt een elektromagnetisch veld uit, en dat veld beïnvloedt 
de energievelden in onze omgeving, of wij ons dat nu bewust zijn of niet.                                                
Wij ervaren dit bijvoorbeeld wanneer wij door elkaars stemmingen, houdingen 

en gevoel, danwel positief of negatief worden beïnvloed.

Maar als je hart open is, zul je ook op een natuurlijke wijze de 
energiesignalen van anderen kunnen opvangen en dat kennen 
we als empathie of het vermogen om in te voelen wat een 
ander beroerd, maar ook invoelen wat in een levende situatie 
of gebeurtenis gaande is. En als de disharmonie in anderen 
of in situaties wordt ingevoeld, wordt het ook mogelijk om 
bewust op een liefdevolle wijze, via ons spreken en handelen 
een bijdrage te leveren aan het weer in harmonie laten komen 
van het energieveld van de situatie of van de andere mens. 

Deze liefdevolle bijdrage aan het geluksgevoel van een ander 
blijft niet beperkt tot het spreken en handelen, maar kan 
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ook door het richten van onze aandacht, via geestkracht of 
gedachtenkracht op afstand zijn heilzame werk doen.

Om de harmonie in de mij omringende sociale en globale 
omgeving te laten toenemen, is het op de eerste plaats nodig 
dat ik me van dit alles bewust word. Ik zal een helder besef 
moeten krijgen van het feit, dat ik niet alleen met mijn spreken 
en handelen, maar ook met mijn gedachten, gevoelens en 
intenties, niet alleen mijn eigen energieveld, maar ook het 
veld van mijn sociale omgeving beïnvloed. De volgende stap 
is dan, dat ik de verantwoordelijkheid neem voor het bewust 
besturen van mijn eigen energie via mijn aandacht.

Zodra we ons bewust zijn van de invloed die ons energieveld uitstraalt op onze omgeving, 
kunnen we daardoor bewust de harmonie in onze omgeving bevorderen.

"Your body is away from me
but there is a window open 

from my heart to yours"

Rumi
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7.
Bevorder ook de harmonie 
binnen het energieveld van de 
aarde

Ook de aarde is een levend systeem met een elektromagnetisch 
veld in de vorm van een torus, een veld dat de drager is van 
Universele Intelligentie. Als we weer gaan leven vanuit 
ons hart als het 'Stille Midden' van ons eigen energieveld, 
zullen we niet alleen bijdragen willen leveren aan de 
harmonisering van het sociale leven om ons heen, maar 
ook aan energetische harmonisering van grotere levende 

systemen waar we deel van zijn en zelfs op wereldschaal. Via 
mijn hart als het nulpunt van mijn individuele energieveld 
ben ik verbonden met het collectieve energieveld van mijn 
omgeving en met het elektromagnetische veld van de aarde. 
Dus met al mijn gedachten, gevoelens en intenties beïnvloed 
ik dus het energieveld van mijn omgeving en dus ook het 
veld van de aarde. Nu ik mij dit bewust ben, legt dit een grote 
verantwoordelijkheid op mij. 

Doordat de mens lange tijd vervreemd is geweest van zijn eigen 
hart als zijn bewustzijnscentrum, heeft hij er in grote mate toe 
bijgedragen dat het energieveld van de aarde ernstig uit balans 
is geraakt. En ook het omgekeerde is het geval. Doordat elk 
mens via zijn hart als het centrum van zijn energieveld in open 
verbinding staat met het energieveld van de aarde, worden we 
ook beïnvloed door dat verstoorde aardse energieveld.  

Maar als we ons bewust zijn geworden van onze invloed, 
hoeven we dat niet meer lijdzaam te ondergaan. We kunnen 
dan op onze beurt, via ons hart als ons 'Stille Midden', ook 
weer een bijdrage gaan leveren aan de harmonisering van de 
aardse energieveld.

Met het brengen van heilzame energie, in de vorm van oprechte 
waardering, liefde, mededogen, begrip, en heilzaam handelen 
(helend handelen) ben ik in staat om de harmonie in mijn sociale 
omgeving, maar ook in mijn globale omgeving te bevorderen.
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En tot slot een gewetensvraag:
Durf jij vanuit je energetisch hart,                                                                                          

dus vanuit het neutrale nulpunt of het 'Stille Midden' van jouw wezen,                                                                                 
bewust de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen energieveld,  

en daarmee samen met andere bewuste wereldburgers,                                                                       
een helende factor te zijn voor al het leven op aarde?

Ook een hartsverbondenheid tussen groepen en 
organisaties op wereldschaal, zal het energieveld van 
onze aarde en dus van alles wat daar op leeft, positief 
beïnvloeden.
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8.
Meer weten?

Wanneer je meer wilt weten over de Universele Levenswetten, 
lees dan het boek De Hele Olifant in Beeld van Marja de Vries, 
vijfde druk. Eerste druk in 2007 uitgegeven bij Ankh Hermes 
(ISBN: 978-90-202-8460-7). 

Ook het beeldverhaal Een nieuw inzicht in de Schepping (Deel 
1 en Deel 2) van Jan Verhaar is gebaseerd op De 7 Kosmische 
Levenswetten die in dit boek werden besproken. 

Je wordt geadviseerd om op YouTube minimaal de eerste 15 
minuten van de video Thrive (met ondertiteling) te bekijken: 
http://www.youtube.com/watch?v=U25AtWcERko). 

Ook wordt je geadviseerd om op het YouTube-kanaal 
'deoudecheng' van Jan Verhaar, de twee YouTube-video's te 
beluisteren met de titel: Leef in overeenstemming met TAO. 
De twee delen zijn:

Deel 1. MEDITATIEVE LEZING (ca. 45 min.): 
https://www.youtube.com
watch?v=k8fLqf47kT0&index=8&list=UU_
bd0XuZHNH8R_xouchOKUw

Deel 2. GELEIDE HARTMEDITATIE (ca. 22 min.): 
https://www.youtube.com/
watch?v=E6IoSTZwGzc&list=UU_bd0XuZHNH8R_
xouchOKUw&index=9

Ook de video GELEIDE SLAAPMEDITATIE (ca. 18 min.) is 
wellicht interessant voor jou: 
https://www.youtube.com/
watch?v=P3odtUKXAp4&list=UU_bd0XuZHNH8R_
xouchOKUw&index=7

Verder is het misschien de moeite waard om op YouTube de 
MEDITATIEVE LEZING te beluisteren met de titel: De Torus 
als de energie-blauwdruk voor elke schepping (15 minuten): 
https://www.youtube.com/watch?v=XJ7l3F_
Ed5A&index=20&list=UU_bd0XuZHNH8R_xouchOKUw

Tot slot word je aangeraden om op YouTube kennis te nemen 
van de video met de titel: INWIJDING door De Oude Cheng 
in 'De Weg van het Stille Midden' (ingesproken): 
https://www.youtube.com/watch?v=zlUIcon2Qdc&list=UU_
bd0XuZHNH8R_xouchOKUw&index=3

Zie verder de boeken op de volgende pagina’s.
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“If you make human company too important you will not discover your true Self. 
Relationships not based in truth are never entirely reliable and are rarely enduring.

Taking time to discover yourself is the best use of time.

Prioritize this.

One should not excessively seek partners or friends, one should seek to know and be oneself. 
As you begin to awaken to the Truth, you start noticing how well life flows by itself and how well you are cared for. 

Life supports the physical, emotional, mental and spiritual needs of the one who is open to self-discovery. 
Trust opens your eyes to the recognition of this. 

Surrender allows you to merge in your own eternal being.” 

 Mooji



Jan Verhaar helpt als spiritueel gids/life-coach mensen 
die op zoek zijn naar de ware bron van innerlijke vrede 
en echt geluk. Hij geeft ‘satsangs’ aan individuen en 
groepen. Een satsang is een bijeenkomst waarin 
gesproken wordt over de ware aard van het leven en 
de ware natuur van de mens, waarin hij weer zijn 
oorspronkelijke vrede en vrijheid ervaart. 
Sanskriet: ‘Sat’ is Waarheid en ‘Sanga’ is samenzijn 
of ontmoeting. Een satsang is dus letterlijk een 
‘Samenzijn in Waarheid’.

Als je contact zoekt met Jan Verhaar of meer informatie 
wilt, ga dan naar de website van: CHETANA Praktijk 
voor Praktische Spiritualiteit te Hoorn:  www.chetana.net

De boeken, artikelen, oefeningen en meditaties van Jan 
Verhaar zijn gepubliceerd op: www.issuu.com. 

Zijn mystieke lezingen en geleide meditaties zijn te 
vinden op zijn Youtube-kanaal ‘deoudecheng’. 

Van Jan Verhaar zijn bij internetuitgever Blurb de onder-
staande boeken verschenen: (bestellen via www.blurb.
com). Een gratis PDF-versie van deze boeken is ook te 
downloaden vanaf de eerder genoemde website van

Chetana: www.chetana.net.
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Terugkeer naar de Oerbron
Gesprek over het kosmische wordingsproces en de mens en zijn verheven 
bestemming

Dit boekje bevat een dialoog tussen een oude man en een leerling over het 
wordingsproces en de verheven bestemming van de mens. De dialoog is 
gebaseerd op hoofdstukje 16 van de TAO TE TJING van Lau Tse.

Lessen van De Oude Cheng (spirituele roman)
Op het station van Ulan Bator, de hoofdstad van Mongolië zag hij hem voor het 
eerst, die vreemd uitgedoste, mysterieuze oude man met het innemende gezicht. 
De man had zich voorgesteld als Cheng en de wereld zijn woonplaats genoemd. 
In Peking aangekomen, begon De Oude Cheng zijn wijsheden met mij te delen.

Gesprekken over de TAO TE TJING met de oude man
Op dit moment werkt de auteur aan een commentaar op de 81 hoofdstukjes van de 
TAO TE TJING van Lao Tse (in 9 boekjes). Dit eerste boekje bevat in dialoogvorm 
het commentaar op hoofdstukje 1 tot en met 9.
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De 7 Mystieke Geheimen van TAO
Door de inwijding in ‘De 7 Mystieke Geheimen van TAO’ die De Oude Cheng mij 
gaf, kreeg ik diep inzicht in de natuurlijke aard van het leven en daarmee in het 
grote evolutieproces van de menselijke ziel. 
De eerste 5 geheimen hebben betrekking op TAO als de Natuurlijke Orde van Alles. 
Geheim 6 en 7 gaan over de oude wijze, die vanuit zijn Innerlijke Kracht ‘TE’ in 
overeenstemming leeft met TAO en daardoor geniet van het geluk en de harmonie 
in zijn hart. 

De Weg van het Stille Midden
De Oude Cheng laat je, via een inleiding en 7 Meditatieve Teksten, kennismaken 
met De Weg van het Stille Midden. Dit is een open spiritueel pad voor de westerse 
mens van deze tijd. Een pad dat je, via je Hart als jouw ‘Stille Midden’, de weg 
wijst naar de Oorspronkelijke Natuurlijkheid van je Zelf en van het Bestaan en je 
daarmee brengt naar innerlijke vrede en duurzaam geluk. 

De Natuurlijke Orde der Dingen
Over de 7 Kosmische Levenswetten die op energieniveau al het leven binnen het 
universum regeren. Tijdens het bewandelen van ‘De Weg van het Stille Midden’, het 
open en eigentijdse spirituele pad voor de westerse mens dat naar bevrijding leidt, toon 
ik je de drie levels van het ‘Grote Levensspel’, elk met zijn eigen spelregels/wetten. Op 
energieniveau zijn dat de 7 Kosmische Levenswetten.

Bestaat een leven zonder lijden?
Zeven inspirerende verhalen over Spiritueel Ontwaken 
“Stel dat ik je zou vragen: ‘Bestaat een leven zonder lijden?’ Zou je dan nieuwsgierig worden 
of zou je denken ‘Wat een onzinnige vraag’? Waarschijnlijk zul je zeggen dat zo’n leven niet 
kan bestaan, omdat jij er van uitgaat dat lijden nu eenmaal onlosmakelijk met het menselijke 
bestaan verbonden is. Maar stel je de volgende situatie eens voor..."

De Geestelijke Ontwikkelingsweg van de mens
In de derde grote levensfase van de mens staat de Geestelijke Ontwikkeling centraal. Door 
de vele cyclische levens door de twee werelden heen, zal de ziel, door de omvorming van 
aardse ervaringen tot geestelijke inzichten, in een opklimmende spiraal, innerlijk groeien 
naar steeds hogere bewustzijnstreden. En op elke hogere trede zal voor de rijpende ziel een 
steeds mooiere en meer harmonische ervaringsdimensie worden ontsloten. En uiteindelijk 
zal de ziel op de 7e bewustzijnstrede, die met het hoogste chakra verbonden is, Geestelijke 
Volwassenheid ofwel Goddelijke Volmaaktheid bereiken.

Een Spiritueel Licht op Schepping 

Beeldverhaal over de Torus als grondpatroon of energieblauwdruk van elke schepping

“Dit beeldverhaal werpt een nieuw spiritueel licht op het universele scheppingsproces. Hierin is de mystie-
ke kennis van veel oude wijsheidstradities, de kennis van de nieuwe wetenschappen, de kennis uit de heilige        
geschriften van de grote religies en de kennis vanuit mijn eigen innerlijk weten, samengebracht. Hecht geen 
geloof aan dit verhaal, maar slechts aan dat wat jouw hart als De Waarheid herkent.”

De Oude Cheng

Een discipel vraagt aan Jezus: “Meester vertel ons over het einde.”                                                                                                  
Jezus antwoordt: “Waarom over het einde vertellen als je het begin nog niet kent?”

Jezus

Jan Verhaar (geïnspireerd door De Oude Cheng) 

                 

                

Een Spiritueel Licht op Schepping 
Beeldverhaal over de Torus als grondpatroon of energieblauwdruk van elke schepping
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Een Spiritueel Licht op Schepping
Beeldverhaal over de Torus als grondpatroon of energieblauwdruk van elke schepping 
Dit beeldverhaal werpt een nieuw spiritueel licht op het universele scheppingsproces. 
Hierin is de mystieke kennis van veel oude wijsheidstradities, de kennis van de nieuwe 
wetenschappen, de kennis uit de heilige geschriften van de grote wereldreligies, de kennis 
van de gidsen vanuit de andere oever en de kennis vanuit innerlijk weten, samengebracht. 



102

"In de doolhof van je denken kent 
alleen je hart de juiste weg."

Patrick Mundus



De Natuurlijke Orde der Dingen 

Over De 7 Kosmische Levenswetten die op verborgen energieniveau al het 
leven binnen het universum regeren

“Je zou kunnen zeggen dat we allemaal op deze wereld zijn gekomen om het ‘Grote Levensspel’ te spelen, 
een spel waarvan niemand de spelregels kent. Ook werd ons nooit verteld dat het spel gespeeld wordt op 
verschillende ‘levels’ en is het onduidelijk gebleven waar het spel uiteindelijk toe leidt, dus wat er mee 
gewonnen kan worden. En omdat we toch behoefte hebben aan houvast, heeft iedereen zelf zijn eigen 
spelregels en zijn eigen levensdoel bedacht. Geen wonder dat het spelen van dit ‘Grote Levensspel’ ons 
zo vaak frustraties, angsten en verdriet bezorgt, want zonder ons dat bewust te zijn, ‘zondigen’ we de hele 
dag ongewild tegen de ‘geheime’ regels van het spel. 

Tijdens het bewandelen van ‘De Weg van het Stille Midden’, het open en eigentijdse spirituele pad voor 
de westerse mens dat naar bevrijding leidt, toon ik je de drie levels van het ‘Grote Levensspel’, elk met 
zijn eigen spelregels. Ik laat je kennismaken met De 7 Kosmische Levenswetten die op het verborgen 
energieniveau al het leven binnen het universum regeren. Ook zal je duidelijk worden wat de zin van het 
spel is, dus wat er mee te winnen valt. Door deze diepe inzichten in de ‘geheime’ regels van het spel, wordt 
het voor jou als speler mogelijk, om het levensspel voortaan zonder angst en stress en met groot plezier 
te spelen, en te klimmen naar hogere levels om uiteindelijk de overwinning te behalen en het ‘nirvana’ te 
betreden.” 

De Oude Cheng


