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Universele organisatieprincipes
Het universum kent een organiserende kracht die inherent is in de aard en ontwerp van het
universum. Als gevolg van deze organiserende kracht organiseert alles in het universum zich volgens
een complexe dynamiek en beweegt het Geheel zich op een geordende en harmonische wijze. Deze
achterliggende organiserende kracht kunnen we omschrijven als een aantal universele
wetmatigheden of organisatieprincipes op basis waarvan alles binnen het universum voortdurend
beweegt, verandert en zich organiseert. Kortom, alles in het universum is één groot samenhangend
geheel dat werkt volgens dezelfde universele wetmatigheden en inzicht in deze principes helpt ons
de zelforganisatie te begrijpen die inherent is aan alles in dit universum. Het biedt ons inzicht de
context waarbinnen wij mensen leven en helpt ons begrijpen hoe het leven werkt. Het onthult dat op
basis van deze interne organisatieprincipes het leven zich zo organiseert dat alle levende systemen
optimaal kunnen functioneren in harmonie met al het andere. Alles is verbonden met al het andere,
alles groeit en ontwikkelt, niets wordt verspilt, alles dient een doel en terwijl alles al het andere
beïnvloedt, is alles een evenwichtig onderdeel van het dynamische geheel.
De universele wetten als referentiekader
Omdat dit de context is waarbinnen wij als mensen leven kan inzicht in deze wetmatigheden ons
enerzijds helpen te begrijpen dat wij in principe ook optimaal kunnen functioneren in harmonie met
al het andere. Anderzijds maakt dit duidelijk dat wanneer we niet in overeenstemming leven met
deze achterliggende organiserende kracht en dus met universele wetten, we vroeg of laat met de
gevolgen daarvan geconfronteerd zullen worden. Kortom, inzicht in deze universele
organisatieprincipes biedt ons de mogelijkheid om bewust te kiezen om in overeenstemming met
deze universele principes te leven. In deze tijd van ingrijpende veranderingen kunnen we deze
inzichten bijvoorbeeld gebruiken als referentiekader om bewust onderscheid te maken tussen dat
wat wél werkt en dat wat niet werkt. Want als iets in lijn is met de universele wetmatigheden,
functioneert het optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans en harmonie
met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn van alles en iedereen.
Het beschrijven van de universele wetmatigheden
Terwijl de universele wetmatigheden niet door mensen zijn bedacht en geen dogma’s zijn, maar
kunnen worden beschouwd als een ontologische waarheid (dwz. als dat wat werkelijk bestaat los van
het feit of we dat ook weten) zullen pogingen tot het beschrijven daarvan altijd gebeuren vanuit een
bepaalde invalshoek of oriëntatie en daarom altijd enigszins anders zijn. Omdat bovendien de
organisatieprincipes niet geïsoleerd van elkaar werken maar allemaal tegelijkertijd en door elkaar
heen, zal iedere poging om de complexiteit van deze achterliggende organisatie te beschrijven in de
vorm van een aantal universele wetmatigheden enigszins te kort schieten en mogelijk onvolledig zijn.
In mijn boek 'De Hele Olifant in Beeld, inzicht in het bestaan en de werking van de Universele Wetten
en de Gulden Snede' (2007) beschrijf ik deze universele wetten uitgebreid en uitvoerig onderbouwd

op basis van een veelheid aan bronnen in een poging om zoveel mogelijk boven alle verwarring uit te
stijgen. Ik verwijs daarom iedereen die hierin geïnteresseerd is in eerste instantie naar dat boek.
Daarnaast heb ik in 2007 een poging gedaan om de universele wetten ook heel beknopt te
beschrijven. Het kort beschrijven van de achterliggende waardheid is erg lastig, want het risico
bestaat dat door een te korte beschrijving de waarheid niet meer waar is…
Omdat ik de afgelopen jaren mijn inzichten heb verdiept volgt hier nu in 2016 een tweede poging om
de universele wetten kort te beschrijven en dit keer iets minder beknopt. Ook dit is slechts een
poging om naar mijn beste vermogen deze met elkaar samenhangende universele wetmatigheden zo
juist mogelijk samen te vatten.

Ie Wet - De Wet van Eenheid
De Wet van Eenheid stelt dat alles in het universum voortkomt uit één en dezelfde Bron, dat alles
onderling verbonden is en dat alles uiteindelijk weer in die Bron terugkeert.
► Deze Eenheid of Bron is een eeuwig en onveranderlijk verenigd veld dat aan alles ten grondslag
Deze Eenheid of Bron waar alles, niets uitgezonderd, uit voortkomt is een eeuwig en onveranderlijk
verenigd veld van intelligentie, een oneindig en onbegrensd veld van Universeel Bewustzijn, dat
schuilgaat achter alle uiterlijke manifestaties en verschijnselen, en dat de gehele schepping
doordringt. Alle pogingen om deze Bron te beschrijven zijn ontoereikend.
►Alles en iedereen is met alles en iedereen verbonden
Omdat dit veld alle zichtbare en onzichtbare onderdelen van de schepping doordringt, is alles dat
bestaat op een subtiele manier met al het andere verbonden en bestaat niets onafhankelijk van al
het andere. Dat betekent dat de wereld niet bestaat uit van elkaar gescheiden dingen maar uit
relaties.
►Er ligt een fundamentele eenheid ten grond slag aan al het leven
Deze Eenheid is ook het Geheel, want het is alles wat er is. Er bestaat niets buiten deze Eenheid, dus
alles dat bestaat, bestaat binnen deze Eenheid. Dit alles betekent dat er een fundamentele eenheid
ten grond slag ligt aan al het leven.
► Omdat alles voortkomt uit één en dezelfde Bron, bestaat alles in essentie uit hetzelfde
De essentiewaar alles uit bestaat wordt op verschillende manieren beschreven. Sommigen noemen
het Universeel Bewustzijn anderen noemen het Universele Liefde, en soms wordt het licht genoemd.
Bovendien wordt deze essentie gekenmerkt door zuivere potentialiteit: het onbegrensd is, zowel qua
tijd (het is eeuwig) als qua plaats (het is overal) en het is ook onbegrensd qua weten (het is alwetend)
en qua mogelijkheden (het is in alle opzichten onbeperkt). Dit betekent dat bewustzijn in alles
aanwezig in alles, in alle levende systemen. Het betekent ook dat onze diepste essentie universeel
bewustzijn is, met de kwaliteit universele liefde en licht en dat ons potentieel onbegrensd is.
Hierdoor kunnen we in principe alles.
► Ook de universele wetmatigheden komen voort uit deze Eenheid of Bron.
Omdat alles, niets uitgezonderd, voortkomt uit één en dezelfde Bron, komen ook de universele
wetten als de inherente ordenende wetmatigheden, voort uit deze Bron. Dat wil zeggen, de
universele wetten zijn inherent in het ontwerp van het universum.
►Bewustzijn is primair
Omdat alles voortkomt uit het achterliggend veld van Universeel Bewustzijn, is bewustzijn primair en
zijn alle fysieke manifestaties secondaire verschijnselen.
► Alles keert uiteindelijk weer terug in deze Eenheid
Tot slot komt alles niet alleen voort uit een en dezelfde Bron, maar keren de vele vormen en
verschijnselen uiteindelijk ook weer in deze Eenheid terug.

IIe Wet – De Wet van Overeenstemming
De Wet van Overeenstemming stelt het universum dat uit de Eenheid is voortgekomen een gelaagd
universum is, waarbinnen verschillende niveaus van de werkelijkheid bestaan.
► Het universum is een gelaagd universum: er bestaan verschillende niveaus van werkelijkheid

Naast het niveau van de materiële werkelijkheid bestaan er nog andere niet-fysieke niveaus van de
werkelijkheid. Sommige van deze niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid bestaan in ruimte en tijd
en er zijn ook niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid die bestaan voorbij ruimte en tijd.
►Alles wat bestaat in de wereld van de materie, bestaat ook op de andere niveaus van de realiteit
Alles wat bestaat op het niveau van de fysieke werkelijkheid bestaat ook op het niveau van de
werkelijkheid van energie: alles wat bestaat in fysieke vorm heeft ook een energielichaam.
Omgekeerd bestaat alles wat bestaat op het niveau van de werkelijkheid van energie ook op het
fysieke niveau van de werkelijkheid. Alles wat bestaat op de niveaus van de werkelijkheid in ruimte
en tijd – in de wereld van de materie en de wereld van energie – bestaat ook op het niet-fysieke
niveau van de werkelijkheid voorbij ruimte en tijd (in de wereld van de spirit) want alles wat bestaat
in fysieke vorm heeft naast een energielichaam in ruimte en tijd ook een energielichaam in de wereld
van de spirit. Dus ook wij mensen hebben niet alleen een fysiek lichaam, maar ook niet-fysieke
lichamen waarmee we bestaan op de andere niveaus van de werkelijkheid. Ons vermogen om de
verschillende niveaus van de werkelijkheid waar te nemen, is afhankelijk van onze staat van
bewustzijn. We kunnen leren om bewust onze aandacht te verschuiven naar de subtielere niveaus
van de werkelijkheid.
► Alles wat bestaat in ruimte en tijd komt voort uit de wereld voorbij ruimte en tijd
De niveaus van de werkelijkheid in ruimte en tijd zijn gebaseerd op en komen voort uit de niveaus
van de werkelijkheid voorbij ruimte en tijd. Alles wat bestaat op de niveaus van de werkelijkheid in
ruimte en tijd is een manifestatie van een spirituele equivalent die bestaat op het niveau van de
wereld van de spirit en wordt ondersteunt door die spirituele equivalent.
►Dezelfde universele wetten zijn werkzaam op de verschillende niveaus van de werkelijkheid
Omdat op alle verschillende niveaus van de werkelijkheid dezelfde universele principes werkzaam
zijn, bestaat er overeenstemming tussen deze verschillende niveaus van de werkelijkheid. Hierdoor
bestaat er harmonie, eenheid en heelheid in het universum als geheel.
►Alles is een reflectie van deze zelfde universele principes
Omdat universele wetmatigheden als organisatieprincipes zich via alles op dezelfde manier uiten, is
alles in het universum van heel groot (macrokosmos) tot heel klein (microkosmos) een reflectie van
deze zelfde universele principes. Hierdoor bestaan er op vele verschillende schalen – klein, groter,
heel groot – dezelfde patronen en vormen van organisatie en daarom kunnen we inzichten op één
schaal gebruiken om inzicht te verkrijgen in de werking van aspecten van het universum die bestaan
op een andere schaal.
►Alle veranderingen in één laag beïnvloeden alle andere lagen
De verschillende niveaus van de werkelijkheid zijn niet ruimtelijk van elkaar gescheiden maar
bevinden zich allemaal op dezelfde plek, gewoon daar waar we dagelijks leven. De niveaus van de
werkelijkheid met subtielere energieën omgeven en doordringen de niveaus van de werkelijkheid
met minder ijle energie. Ze lopen geleidelijk in elkaar over en in feite is er sprake van een continuüm.
Als gevolg hiervan beïnvloeden alle veranderingen op één niveau alle andere niveaus. Omdat alles en
iedereen ook bestaat op de andere niveaus van de realiteit en omdat alles en iedereen verbonden is
met al het andere, beïnvloedt alles voortdurend al het andere.

IIIe Wet – De Wet van Trilling
De Wet van Trilling stelt dat alles wat bestaat in het gelaagde universum energie is. Energie is
beweging en trilling, dus alles beweegt, alles vibreert, en niets is in ruste.
 Alles, dat bestaat is beweging, want alles is energie en energie is nooit in ruste
Alles bestaat als trillingspatronen. Wanneer iets op zou houden met trillen, zou het niet langer
bestaan,maar terugkeren in de Eenheid, de oorspronkelijke toestand van rust.
 Het Principe van Energie volgt de Weg van de Minste Weerstand
De werking van de universele wetmatigheden ordent de bewegingen van energie zodanig dat energie
de weg van de minste weerstand volgt. Dus wanneer energie vrij kan stromen, beweegt energie zich

volgens het principe van efficiëntie, waarbij het maximum resultaat wordt verkregen bij een
minimum aan inspanning.
Alles dat bestaat heeft een eigen uniek trillingspatroon
Alles dat bestaat heeft een uniek en complex trillingspatroon. Daarom is niets in het universum
precies hetzelfde als iets anders. De verschillen tussen verschillende manifestaties in het universum
worden voornamelijk bepaald door de verschillen in deze complexe trillingspatronen. Deze complexe
trillingspatronen zijn het resultaat van vele verschillende factoren en één hiervan is de
trillingsfrequentie (de trillingssnelheid). Ook wij zijn allemaal uniek en hebben ieder een uniek en
complex trillingspatroon. We kunnen leren om bewust ons persoonlijke trillingsfrequentie te
verhogen. Hoe hoger ons trillingsfrequentie is, des te beter zijn we in staat om ook de andere niveaus
van de werkelijkheid waar te nemen.
 De verschillende niveaus van werkelijkheid onderscheiden zich van elkaar door een verschil in
trillingsfrequentie
Het niveau van Eenheid kent de snelste trillingsfrequentie met een oneindige intensiteit en snelle
beweging. Materie kent de langzaamste trillingsfrequentie. Daartussen bestaat een groot spectrum
van trillingsfrequenties van het ongemanifesteerde tot aan het gemanifesteerde.
Alles is samengesteld uit vele verschillende trillingsfrequenties
Omdat alles wat bestaat als materie ook op de andere niveaus van de werkelijkheid bestaat, is alles
samengesteld uit vele verschillende trillingsfrequenties. Dit betekent dat ieder fysiek voorwerp of
organisme een conglomeraat van vele verschillende harmonisch op elkaar afgestemde
trillingsfrequenties is. Van al die verschillende trillingsfrequenties nemen we meestal alleen dat deel
waar dat de laagste trillingsfrequentie heeft.
 Het Principe van Harmonische Resonantie
Het universum bestaat niet zomaar uit willekeurig alle soorten trillingen, maar uit harmonische
trillingen, want harmonische trillingen zijn de enige trillingen die zichzelf ‘in leven’ kunnen houden en
dus stabiel zijn. Organisatiestructuren, die zich kunnen handhaven – ‘in leven’ kunnen blijven - zijn
die structuren die zich vanuit energetisch oogpunt gezien op een optimale wijze organiseren. Omdat
energie de weg van de minste weerstand volgt hebben gelijke trillingsfrequenties de neiging om met
elkaar mee te gaan trillen (sympathische resonantie), want trillingen die in fase zijn versterken
elkaar, waardoor er minder energie nodig is. Bovendien hebben trillingen waarvan de frequenties
dicht genoeg bij elkaar liggen, de neiging om met elkaar in fase te gaan trillen (entrainment)
aangezien dat efficiënter is in termen van energie. Zo kan niet alleen het maximum resultaat
verkregen worden bij een minimum aan inspanning, maar ontstaat dankzij het Principe van
Harmonische Resonantie ook coherentie.
 Het principe van permanente transmutatie van energie (de Wet van Liefde, de Wet van Macht)
In het universum vindt een voortdurend proces van transformatie van energie plaats. Hogere
trillingsfrequenties zijn zodanig krachtig dat ze lagere trillingsfrequenties kunnen transformeren naar
hogere trillingsfrequenties, terwijl dit omgekeerd niet zo is: lagere trillingsfrequenties zijn niet in
staat hogere trillingsfrequentieste transformeren naar lagere trilligsfrequenties. Als gevolg hiervan
bestaat er in het universum een ontwikkeling in de richting van hogere trillingsfrequenties. Dit is ook
bekend als de Wet van Liefde, want Universeel Licht en Universele Liefde hebben een zeer hoge
trillingsfrequentie. Sommige healers maken bewust gebruik van dit principe om energie te
transformeren.
Er stroomt een constante stroom van subtiele levensenergie door alles heen
Niet alleen is alles energie is, maar bovendien stroomt er een constante stroom van energie vanuit
de meest subtiele niveaus van de werkelijkheid door alles heen tot aan het fysieke niveau van de
werkelijkheid. Omdat alles, wat er in het universum bestaat, in principe op een harmonische wijze is
samengesteld uit vele verschillende aaneensluitende en op elkaar afgestemde frequentieniveaus,
kan deze constante stroom van subtiele energie door alles heen stromen. Via deze constante
instroom van subtiele levensenergie wordt alles in stand gehouden en is alles met alles verbonden.

Wetmatigheden afgeleid van de Wet van Trilling:
De Wet van Aantrekking: we trekken aan wat we uitzenden
De Wet van Aantrekking betreft het Principe van Harmonische Resonantie met betrekking op onze
gedachten, gevoelens en overtuigingen. Ook iedere gedachte, gevoel en overtuiging die we hebben
heeft een eigen uniek trillingspatroon, dat we uitzenden naar de wereld om ons heen. Door de
werking van het Principe van Harmonische Resonantie gaan soortgelijke frequenties om ons heen
meetrillen, waardoor we dezelfde ‘aantrekken’. We kunnen dit principe in ons voordeel gebruiken
om bewust bepaalde gedachten, gevoelens en overtuigingen uit te zenden en - als gevolg daarvan aan te trekken wat we graag willen. Omdat sommige van onze gevoelens bijdragen aan onze
innerlijke balans en andere juist innerlijke onbalans veroorzaken, kunnen we met onze gedachten,
gevoelens en overtuigingen ook invloed hebben op onze eigen gezondheid.
Het Spiegelprincipe: dat waar we ons niet van bewust zijn wordt zichtbaar
Het Spiegelprincipe betreft dat deel van de Wet van Aantrekking dat onze onbewust overtuigingen
betreft. Het Spiegelprincipe stelt dat we precies die mensen en gebeurtenissen aantrekken, die ons
aspecten van ons zelf laten zien, waarvan we ons nog niet bewust waren. Door de wereld om ons
heen te beschouwen als een reflectie van dat wat we (on)bewust uitzenden en door waar te nemen,
wat er in ons leven gebeurt kunnen we in onszelf op zoek gaan naar iets vergelijkbaars. Vinden we
zo’n overtuiging ‘van de zelfde soort’ in onszelf, dan kunnen we, als die niet in ons voordeel werkt,
besluiten om die bewust transformeren. Op deze manier kunnen we zo onszelf steeds beter leren
kennen, ons persoonlijk ontwikkelen en meer de prachtige persoon worden die we in essentie zijn.
De Wet van Aandacht: dat waar we onze aandacht op richten trekken we in sterkere mate naar
ons toe
De Wet van Aandacht betreft de Wet van Aantrekking in die gevallen waarin onze gedachten bewust of onbewust - vergezeld gaan van onze aandacht. Wanneer we onze aandacht op bepaalde
gedachten focussen, wordt de energie die we uitzenden coherenter en dus krachtiger en trekken we
overeenkomstige zaken in een sterkere mate naar ons toe. Wanneer onze gedachten samengaan
met daaraan gekoppelde gevoelens en/of innerlijke beelden of levendige voorstellingen zal de
energie die we uitzenden op een vergelijkbare manier krachtiger worden. Omdat dit zowel werkt
voor positieve als negatieve zaken, kunnen we dit in ons voordeel gebruiken door onze aandacht
bewust niet op problemen te richten maar op wat we wél willen en zo positieve veranderingen in ons
leven creëren. Integriteit is de sleutel tot het optimaal profiteren van deze wet in ons leven.
Wanneer we het beste in elkaar zien, bloeien relaties op en gaat energie weer stromen.
 De Wet van Overgave: plaatsmaken voor het principe van de minste weerstand
De Wet van Overgave is het Principe van Energie volgt de Weg van de Minste Weerstand toegepast
op onszelf. Overgave in deze context betekent overgave aan ons Hoger Zelf. Dat kan alleen als we
‘onszelf uit de weg gaan’ in de zin dat we de vrije energiestroom niet blokkeren, bv. in de vorm van
de wensen van ons ego waardoor weerstand en moeite ontstaat. Wanneer ons ego de controle
loslaat en zich afzijdig houdt, en zo plaats maakt voor ons Hoger Zelf, wordt het mogelijk dat we zelf
de weg van de minste weerstand in harmonie met het grotere geheel kunnen volgen. Door zo’n
overgave aan ons Hoger Zelf lijkt alles in ons leven moeiteloos en ‘als vanzelf’ te gaan.

IVe Wet - De Wet van Polariteit
De Wet van Polariteit stelt dat alles bestaat in relatieve dualiteit. Dualiteit vormt de aard van het
universum. Er bestaan geen absolute verschillen, maar alle verschillen zijn relatief.
Alles is relatief (de Wet van Universele Relativiteit)
We nemen geen objectieve zaken waar, maar uitsluitend verhoudingen ten opzichte van elkaar. Ook
tegenstellingen zijn altijd relatief en betreffen verhoudingen ten opzichte van elkaar. Ze bestaan in
termen van relatie, niet in termen van realiteit.
Tussen de uitersten bestaat een continuüm van vele verschillende gradaties van datzelfde
Tegenstellingen zijn identiek van aard, waarbij de extremen als verschillende verschijningsvormen
van hetzelfde - hitte en kou, lang en kort, oud en jong, boven en beneden - zo geleidelijk in elkaar

overgaan, dat het niet mogelijk is om aan te geven waar de ene ophoudt en de ander begint. Daarom
bestaan er geen absolute verschillen tussen deze uitersten, maar zijn de verschillen een kwestie van
gradatie.
Alle tegenstellingen kunnen worden verzoend (de Wet van Verzoening)
Omdat tegenstellingen relatief zijn en verschillende verschijningsvormen van hetzelfde, kunnen
tegenstellingen met elkaar verzoend worden 'op een hoger niveau' in de vorm van een synthese die
de kwaliteiten van de afzonderlijke elementen overstijgt en meer is dan de som van de delen.
 Omdat alles relatief is, krijgt iets pas betekenis binnen een bepaalde context
Omdat we uitsluitend verhoudingen ten opzichte van elkaar waarnemen, krijgt iets pas werkelijk
betekenis binnen een bepaalde context. Verandert de context, dan verandert ook de betekenis of
waarde van iets. Daarom zijn ook begrippen als goed of slecht relatief en afhankelijk van de context.
 Ook waarheden zijn relatief en altijd slechts ‘halve waarheden’
Wat we beschouwen als waar, is slechts waar binnen een bepaalde context. De context van onze
relatieve waarheden wordt gevormd door ons perspectief, onze (on)bewuste overtuigingen en ons
niveau van bewustzijn. Door een verandering van perspectief, overtuiging of staat van bewustzijn,
verandert ook dat wat we beschouwen als waar. We kunnen verschillende meningen of standpunten
herkennen als verschillende perspectieven van waaruit we naar iets kunnen kijken. Op basis van dit
inzicht kan een dialoog verrijkend werken en helpen om een beter beeld van het geheel te krijgen.
De Wet van de Goddelijke Paradox
De Wet van de Goddelijke Paradox stelt dat terwijl alle waarheden relatief zijn en slechts ‘halve
waarheden’ er toch ook een Absolute Waarheid. Terwijl alle ‘halve waarheden’ slechts een deel van
het Geheel betreffen, verwijst de term Absolute Waarheid naar waarheid op basis van het
allesomvattende inzicht in het geheel.

Ve Wet – De Wet van Ritme
De Wet van Ritme stelt dat alles voortdurend in verandering is. Niets blijft permanent hetzelfde. Alles
kent een bepaald ritme van komen, gaan en opnieuw verschijnen. Terwijl de Wet van Trilling de
kleinste ritmische bewegingen betreft gaat de Wet van Ritme over grotere periodieke bewegingen.
Alles is in verandering, en alles stroomt
Alles is vergankelijk. Dat wat is, is het proces van wording zelf. Alle objecten, gebeurtenissen,
entiteiten, toestanden en structuren zijn vormen die uit dit proces geabstraheerd kunnen worden.
 De permanente veranderingen resulteren in een volmaakte dynamische harmonie
Alles dat bestaat in materie, bestaat als een permanent proces van wording op zo’n manier dat,
terwijl alles permanent in verandering is, alles toch in een volmaakte dynamische harmonie bestaat.
 Alle veranderingen kennen een eindeloze cyclische beweging van geboorte, leven, dood en
opnieuw geboorte
Dit cyclische proces van permanente verandering wordt gekenmerkt door een vast patroon van
opbloei, relatieve achteruitgang en opnieuw opbloei. Alles binnen het universum kent dit ritmisch
proces van opgang en ondergang, opbouw en afbraak, leven en dood, inademing en uitademing, van
manifesteren, verdwijnen en opnieuw ontstaan, dat nooit stopt.
 Er bestaat een veelheid aan verschillende ritmische cycli op kleine en op grote schaal
Alles beweegt in een eindeloos ritme, waarbij de cycli heel kort kunnen duren, wat langer kunnen
duren of, zoals het proces van rijzen en dalen van hele grote cycli, heel lang duren. Tenslotte keert
ook alles wat voortgekomen is uit de Bron uiteindelijk weer terug in de Bron (Ie Wet).
 Tijd is geen lineair proces maar een eindeloze serie cycli van een zich herhalend patroon
Op het niveau van de fysieke realiteit lijkt tijd een schijnbaar begin en een eind te hebben, als
verleden, heden en toekomst. Op het niveau van de realiteit voorbij ruimte en tijd, is tijd geen lineair
proces maar een eindeloze serie cycli van een zich herhalend patroon.
 Het evolutieproces is een cyclisch spiraalsgewijs ontwikkelingsproces
Deze steeds terugkerende cyclische beweging betreft niet steeds een herhaling van hetzelfde

maar zijn cycli van vernieuwing, waardoor groei en ontwikkeling mogelijk is. Groei verloopt niet
lineair, maar heeft een cyclisch spiraalsgewijs verloop, waarbij ontwikkeling zich niet geleidelijk
voltrekt, maar sprongsgewijs. Het wordt gekenmerkt door stabiele en instabiele periodes, waarbij de
periodiek instabiele, chaotische periodes voorwaarde scheppend zijn voor het ontstaan van iets
nieuws. Dankzij deze transformatie kent iedere volgende cyclus van het evolutieproces een zekere
ontwikkeling ten opzichte van de vorige cyclus.
 Het evolutieproces verloopt in de richting van enerzijds toenemende fysieke complexiteit en
anderzijds toenemende verruiming van bewustzijn
Ook wij mensen kennen als individu en als mensheid zo’n spiraalsgewijs evolutieproces. Hoe meer
we in staat zijn om de ritmische golven van ‘spiritueel ontwaken’ en ‘spiritueel in slaap vallen’ te
herkennen, des te meer zullen we bewust mee kunnen bewegen met dit ritme en ons bij dit proces
gesteund voelen.
 Terwijl alles verandert zijn de Universele Wetten zelf onveranderlijk
Al deze veranderingen voltrekken zich volgens de onveranderlijke universele wetten, waardoor het
proces van komen en gaan zelf zich eindeloos blijft voltrekken. Deze schijnbare paradox is in
overeenstemming met de Wet van Eenheid en de Wet van de Goddelijke Paradox.

VIe Wet – De Wet van Oorzaak en Gevolg
De Wet van Oorzaak en Gevolg stelt dat iedere oorzaak een gevolg heeft en dat ieder gevolg een
oorzaak heeft. Iedere actie veroorzaakt een reactie, en iedere reactie wordt veroorzaakt door een
actie.
 Omdat alle Gevolgen een Oorzaak hebben bestaat er niet zoiets als toeval
Toeval is slechts een woord dat we gebruiken, wanneer we de oorzaak niet (her)kennen of het
grotere overzicht missen.
 Oorzaken zijn niet zichtbaar en hebben de zichtbare wereld tot gevolg
Alle oorzaken bevinden zich op de niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid en dat wat we
waarnemen als de fysieke werkelijkheid zijn de zichtbare gevolgen van de subtiele dynamiek van
niet-zichtbare, niet fysieke oorzaken (want hogere frequenties kunnen lagere transformeren en niet
andersom, IIIe Wet).
De werking van de Universele Wetten is de oorzaak van alle gevolgen
Omdat er in het universum niets gebeurt buiten de context van de universele wetten, kunnen we,
wanneer we de dynamische werking van de universele wetten kennen, aan de hand daarvan in
principe alle schijnbaar complexe gevolgen op het fysieke niveau van de werkelijkheid begrijpen.
 Vroeg of laat komen de resultaten van onze gedachten, woorden en handelingen als
vergelijkbare gevolgen naar ons terug
Ieder woord en iedere handeling heeft zijn consequenties. ‘Wat we zaaien’ - met onze daadwerkelijk
uitgesproken woorden en handelingen - ‘zullen we oogsten’. Aan de hand van deze gevolgen van ons
handelen kunnen we leren van onze acties in het verleden. Hierbij is het de intentie achter de actie,
die als niet-fysieke oorzaak de aard van de actie en zo ook de aard van de reactie die daarop volgt
bepaalt.
 De Wet van Karma (De Wet van Oorzaak en Gevolg op langere termijn betreffende de
ontwikkeling van ons bewustzijn)
Het ontwikkelingsproces van ons als ziel voltrekt zich volgens multidimensionale spiraalsgewijze cycli
(Ve Wet) van incarnatie en reïncarnatie van de ziel in een fysiek lichaam. Het is mogelijk dat we in
het ene fysieke leven gebeurtenissen ervaren die het gevolg zijn van onze gedachten, woorden en
handelen tijdens een vorige incarnatie van onze ziel in een fysiek lichaam. We kunnen ons bewustzijn
ontwikkelen op basis van de lessen die we zo leren.
 De Wet van Betrekkelijkheid (de Wet van Karma vanuit het perspectief van onze ziel)
De enige wens van de ziel is om zich te ontwikkelen in de richting van ruimere niveaus van
bewustzijn. Vanuit dit perspectief kunnen we moeilijke situaties beschouwen als gelegenheden of

uitdagingen tot groei.
 Kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben
Kleine verschillen in een beginsituatie kunnen leiden tot grote verschillen in de gevolgen.
 We kunnen bewuste ‘veroorzakers’ worden
Bewust of onbewust creëren we met ons bewustzijn, intenties, gedachten, gevoelens, en
overtuigingen in de niet-fysieke wereld van oorzaak mede onze (fysieke) werkelijkheid. Op basis van
dit inzicht wordt het mogelijk om de volledige verantwoordelijkheid voor ons leven – en dus voor al
onze gedachten, intenties en daden - te aanvaarden en kan gewaar zijn en inzicht het vertrekpunt
worden voor alles wat we ondernemen. Wanneer we deze wet begrijpen kunnen we bovendien
bewuste ‘veroorzakers’ worden en die gevolgen in onze toekomst creëren die we ons wensen.

Wetmatigheden afgeleid van de Wet van Oorzaak en Gevolg
 De Gouden Regel: ‘Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden’
Inzicht in de Wet van Oorzaak en Gevolg maakt duidelijk, dat wat we doen naar anderen, we
uiteindelijk naar onszelf doen. Vanuit het perspectief dat alles bestaat uit energie (IIIe Wet), en dat
alles stroomt en permanent in beweging is (Ve Wet), krijgen alle relaties de vorm van een
uitwisseling en wordt de Gouden Regel het Principe van Wederkerigheid.
 De Wet van Compensatie: ‘Geef en je zult gegeven worden’
De Wet van Compensatie betreft het Principe van Wederkerigheid toegespitst op het geven en
ontvangen. Met onze bereidheid te geven wat we zelf zouden willen ontvangen kunnen we de
energie van geven en ontvangen stromend houden en zorgen we ervoor dat de overvloed van het
universum in ons leven blijft circuleren. Wanneer we stoppen te geven of niet willen ontvangen
verstoren we deze wetmatigheid die uitnodigt om met alles en iedereen te delen en uit te wisselen.
De sleutel tot de Wet van Compensatie is integriteit.
 De Wet van Compensatie toegepast in de relatie met de natuur en het grotere geheel
Aangezien we een onderdeel zijn van de natuur, geldt ook dat wat we de natuur aandoen, we onszelf
aan doen. Wat we onszelf aandoen, doen we de wereld aan. Als onderdeel van een energetisch
universum (IIIe Wet), kunnen we door voor alles wat we van de natuur ontvangen iets terug te
geven, er voor zorgen dat al onze activiteiten een harmonieuze uitwisseling van energie zijn tussen
onszelf en alle anderen en alles in de natuur.
 De Wet van Synchroniciteit: het multidimensionale feedbacksysteem
Op de niveaus voorbij ruimte en tijd zijn oorzaak en gevolg gelijktijdig en simultaan. Synchroniciteit is
het multidimensionale feedbacksysteem, waarbij we de gevolgen van wat we met onze intentie
hebben veroorzaakt, herkennen als een betekenisvolle gebeurtenis. Naarmate ons bewustzijn ruimer
wordt, nemen we synchroniciteit vaker waar als situaties waarin dat wat we - overeenkomstig de
wensen van onze ziel - nodig hebben, direct en vaak op een voor onze ratio onverklaarbare wijze
verschijnt in ons leven.

VIIe Wet – De Wet van Dynamische Balans
De Wet van Dynamische Balans stelt dat alles in het universum samengesteld is uit twee schijnbaar
tegengestelde dynamische beginselen.
 Deze twee actieve beginselen zijn de enige twee krachten in het universum
Deze twee actieve beginselen vormen samen een universeel, tweezijdig, samenwerkend
bewegingsprincipe. De beginselen hebben betrekking op de verdeling van arbeid of inspanning en
bestaan als talloze schijnbaar verschillende paren met hetzelfde grondpatroon van uitbreiding &
samentrekking. De naar buiten gerichte beweging van uitbreiding wordt vaak aangeduid als het
mannelijk principe en de naar binnen gerichte beweging van samentrekking, begrenzing en
omvatting als het vrouwelijk principe.
 Het vrouwelijke principe is tegengesteld én verbindend tegelijkertijd

Het vrouwelijke naar binnen gerichte principe is niet alleen het tegengestelde aspect van het naar
buiten gerichte mannelijke principe, maar vormt tegelijkertijd ook de verbinding, samenvoeging en
integratie van deze beide schijnbare tegengestelde bewegingen, zodat ze samen een geheel vormen.
 De twee actieve beginselen organiseren zich zodanig dat er een dynamische balans ontstaat
De tegengestelde, complementerende krachten werken in partnerschap samen en organiseren zich
zodanig dat er een dynamische balans ontstaat tussen de twee tegengestelde, maar
complementerende krachten. Omdat alles in het universum is samengesteld uit deze twee aspecten,
kent alles een permanent streven naar zo’n dynamisch evenwicht. Omdat het effect van de naar
buiten gerichte uit elkaar gaande beweging in evenwicht wordt gehouden door de kracht van het
naar binnen gerichte samentrekkende beweging, kent alles bovendien een zekere stabiliteit.
 Ook ieder van ons is samengesteld uit beide actieve beginselen
Ook ieder van ons – zowel mannen als vrouwen - is samengesteld uit zowel het naar buiten gerichte
mannelijke aspect als het naar binnen gerichte vrouwelijke aspect. We herkennen dit bijvoorbeeld in
de vorm van het paar van ons rationeel-logisch verstand en ons gevoelsmatig-intuïtieve vermogen.
Terwijl het rationeel-logisch verstand zich voornamelijk richt op uiterlijke zaken, richt het
gevoelsmatig-intuïtieve vermogen zich op innerlijke zaken en op onderlinge verhoudingen en de
relatie van onszelf met het grotere geheel. Onze natuurlijke staat van bewustzijn wordt gekenmerkt
door een permanent streven naar het dynamisch evenwicht tussen beide. Onze westerse cultuur
heeft echter de afgelopen paar duizend jaar een dominantie gekend van het analytische, naar
buitengerichte, uit elkaar gaande mannelijke aspect en als gevolg daarvan zijn ook de meeste van ons
permanent uit balans. Ook wij kennen allemaal diep binnen in ons het streven naar evenwicht tussen
deze beide tegengestelde maar complementerende krachten. Het is vooral onze ziel die ons dit
verlangen naar innerlijk evenwicht geeft, en hoe bewuster we zijn van ons contact met onze ziel, des
te krachtiger ervaren we deze innerlijke drijfveer.
 De twee actieve beginselen hebben de permanente neiging om bij verstoring de dynamische
balans te herstellen
Als door veranderingen in de omgeving de oorspronkelijke staat van dynamische balans niet langer
optimaal is, kunnen dankzij de naar buiten gerichte beweging oude niet langer werkzame patronen
worden afgebroken en is er dankzij de naar binnen gerichte samentrekkende beweging een
reorganisatie mogelijk zodat op basis van een nieuwe ordening de dynamische balans kan worden
hersteld. Hierdoor kent alles ook een grote flexibiliteit en een neiging om zich aan veranderingen in
de omgeving aan te passen.
 Ook het proces van creatie berust op de samenwerking van de twee actieve beginselen energie
en vorm
Alle vormen van leven, schepping, en creativiteit ontstaan als gevolg van het feit dat het mannelijke
aspect van de creatie in de vorm van energie zich uit in de harmonische en dynamische taal van vorm
van het vrouwelijke aspect. Wanneer het mannelijke aspect van de creatie in de vorm van een ‘idee’
(gedachte, intentie betreffende richting en doel) ontvangen wordt door het vrouwelijke aspect van
creatie kunnen de tegengestelde, maar complementaire aspecten versmelten tot één geheel.
Vervolgens doet het vrouwelijke aspect op basis van het ‘idee’ het actieve, creatieve en integrerende
werk en geeft vorm aan het gecreëerde leven zodanig dat het in staat is om zich te handhaven en in
leven te blijven. Beide actieve beginselen – energie en vorm - moeten aanwezig zijn om te creëren en
te manifesteren. Energie of een ‘idee’ alleen is niet levensvatbaar, maar een creatief vormend
vermogen zonder energie of richting evenmin.
 De Gulden Snede spiraal is de vorm van de weg van de minste weerstand
Terwijl energie als het mannelijke aspect van de creatie de weg van de minste weerstand volgt, zodat
het maximum resultaat wordt verkregen voor een minimum aan inspanning (IIIe Wet), is de vorm
van de weg van de minste weerstand - als gevolg van de tegengestelde maar complementerende
dynamiek van uitbreiding en samentrekking - een driedimensionale spiraalbeweging, ook wel vortex
genoemd. De vorm van de meest efficiënte beweging van energie is bekend als een Gulden Snede
spiraal.

 De Gulden Snede spiraal is oneindig en beweegt zich tussen het oneindig kleine en het oneindig
grootte
De naar buiten toe gerichte spiraalbeweging breidt zich steeds verder uit tot in het oneindig grootte
en de naar binnen gerichte spiraalbeweging wordt op een mysterieuze manier tot in het oneindige
steeds kleiner zonder ooit nul te worden. Daarom is de Gulden Snede spiraal een verbinding tussen
het eindige en het oneindige, tussen de eindige fysieke wereld en de oneindige Bron waaruit alles
voortkomt.
 De Gulden Snede spiraal is het pad waarlangs creatie plaatsvindt
De ononderbroken dynamische beweging van Gulden Snede spiraal die zich zowel uitbreidt als
samentrekt, vormt het contact, de verbinding en route tussen de verschillende niveaus van de
werkelijkheid. Het centrum van de samentrekkende Gulden Snede spiraalbeweging kent als het
‘stille oog’ van de draaiende beweging een aantrekkende, zuigende kracht, dat de interdimensionale
poort tussen de verschillende niveaus van de werkelijkheid vormt. Via deze interdimensionale poort
kan het oorspronkelijke idee zich vanuit de wereld van de spirit - overeenkomstig het ontwerp manifesteren in de wereld van materie als fysieke vorm.
 De Gulden Snede verhouding ligt ten grondslag aan al het leven
De Gulden Snede spiraal is gebaseerd op de Gulden Snede verhouding en de Gulden Snede
verhouding ligt ten grondslag aan al het leven in het universum. De enige manier waarop energie, die
in permanente dynamische beweging is, zich namelijk kan handhaven in vorm - en daardoor in 'leven'
kan blijven - is dankzij de zeer speciale en unieke eigenschappen van de Gulden Snede verhouding.
 De Wet van de Harmonische Verdeling: de Gulden Snede creëert Eénheid in verhoudingen
Voor de Gulden Snede verhouding geldt dat het geheel zich verhoudt tot het grotere deel, zoals het
grotere deel zich verhoudt tot het kleinere deel. Op basis van deze asymmetrische verdeling creëert
de Gulden Snede verhouding Eénheid in verhoudingen. De Gulden Snede verhouding ligt ten
grondslag aan de creatie van harmonie in het universum, want dankzij de Eénheid in verhoudingen
hebben binnen het universum alle delen een gelijke verhouding tot elkaar en blijft bovendien de
relatie tussen alle delen met het oorspronkelijke Geheel behouden, waardoor een harmonische
resonantie mogelijk is tussen alles dat bestaat in het universum.
 De Gulden Snede creëert harmonische relaties tussen eenheid en verscheidenheid
De Gulden Snede verhouding verenigt de verschillende delen van het Geheel op zo’n manier, dat
iedereen en alles als volkomen uniek en onvervangbaar de eigen identiteit behoudt en tegelijkertijd
harmonisch in het patroon van het geheel past, waardoor het een coherent onderdeel is van dat
grotere geheel.
 De Gulden Snede ‘telt op en vermenigvuldigt tegelijkertijd’
De heel bijzondere relatie die de Gulden Snede verhouding met zichzelf heeft is, dat processen van
optellen en vermenigvuldigen samenvallen.
 De Gulden Snede creëert symmetrie door asymmetrie
Dankzij de unieke eigenschappen van de Gulden Snede verhouding om ‘Eénheid in verhoudingen’ te
creëren en om ‘tegelijkertijd op te tellen en te vermenigvuldigen’ is de Gulden Snede verhouding in
staat om door middel van asymmetrie symmetrie in vorm te creëren. Hierdoor kunnen er
driedimensionale symmetrische ‘aan zichzelf gelijke vormen’ (gnomonen) ontstaan. ‘Aan zichzelf
gelijke vormen’ behouden hun relatie tot zichzelf. Door dit vermogen om zichzelf te weerspiegelen in
zichzelf is het mogelijk dat een vorm kan blijven groeien zonder dat de vorm zelf verandert. Deze
asymmetrie in het dynamische evenwicht tussen de twee tegengestelde mannelijke en vrouwelijke
krachten ligt ten grondslag aan de creatie van nieuw leven.
 De Gulden Snede voor het optimaal functioneren van het leven
Op basis van de Gulden Snede verhouding heeft alles in het universum de neiging om zichzelf zo te
organiseren, dat het zich permanent beweegt in de richting van een dynamische balans tussen de
schijnbaar tegengestelde, maar complementerende krachten. Op deze manier bevindt leven zich in
een situatie van optimale stabiliteit en flexibiliteit, optimale doorstroom van levensenergie en
optimale communicatie tussen de delen van het geheel, waardoor optimaal functioneren mogelijk

wordt. Deze speciale verhouding die we overal in de ons omringende natuur aantreffen, wordt
daarom ook de ‘Gulden Snede voor het ideale evenwicht van het leven’ genoemd.
 De Gulden Progressie als de optimale situatie voor groei
Ontwikkeling en groei is mogelijk dankzij een asymmetrie in het dynamische evenwicht tussen de
twee complementerende krachten die overhelt in de richting van de vormende vrouwelijke
vormende en integrerende principe. Groei en ontwikkeling verlopen optimaal wanneer de mate van
onbalans in de richting van het vrouwelijk aspect overeenkomt met de Gulden Snede verhouding.
Ook dit geldt voor ons: willen we niet alleen het evenwicht in onszelf herstellen, maar ons ook
ontwikkelen en ons bewustzijn verruimen, dan is er ook in ons een zekere onbalans nodig, die
overhelt naar het vrouwelijke integrerende principe.

Wetmatigheden afgeleid van de Wet van Dynamische Balans
 De Wet van Handelen
We kunnen zelf ook deelnemen aan het creatieproces. Behalve een idee (het mannelijke aspect in
ons in de vorm van onze intentie wat betreft richting en doel ) dat ontvangen wordt door het
vrouwelijke aspect in ons, zodat we met ons voorstellingsvermogen ons hiervan een beeld kunnen
vormen, is er bovendien een eerste stap in de vorm van een of andere fysieke handeling, nodig om
de beweging van de energie voor de manifestatie in de wereld van de materie in werking te zetten.
De mate waarin het ons lukt om onze wensen te manifesteren in de wereld van de materie wordt in
grote lijnen bepaald door onze innerlijke coherentie. Wanneer we creëren vanuit ons Hoger Zelf, dan
zal dat wat we creëren in evenwicht zijn zowel met ons zelf als met het grotere geheel.

Deze universele wetmatigheden worden helder beschreven en uitvoerig onderbouwd in De Hele
Olifant in Beeld (2007) een boek van Marja de Vries dat inzicht geeft in het bestaan en de werking
van Universele Wetten en de Gulden Snede, zowel gebaseerd op de gemeenschappelijke inzichten
van de verschillende wijsheidstradities als op basis van wetenschappelijke inzichten die hiermee in
overeenstemming zijn.
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