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The following presentation is inspired
from various esoteric teachings
troughout the world.

De volgende presentatie werd
geïnspireerd door verschillende
esoterische leringen afkomstig van over
de hele wereld.

In recent times many of the teachings were
brought forth by the Master Djhwal Khul.
One of the great Mahatmas, a Master of
Wisdom.

Nog niet zo lang geleden werden vele van
de leringen doorgegeven door ge Meester
Djhwal Khul. Een van de grote Mahatmas,
een Meester van Wijsheid.

The purpose was to bring about a
synthesis of the Ageless Wisdom for the
Aquarian Age that is unfolding.

Het doel bestond erin om een synthese
voort te brengen van de Oude Wijsheid
voor het Watermantijdperk, dat nu begint.

“I am one who has wrestled and fought his
way into a greater measure of light.
My work is to teach and spread the
knowledge of the Ageless Wisdom
wherever I can find a response…

“Ik ben iemand die heeft geworsteld en
gestreden op zijn weg naar een grotere
mate van licht.
Mijn werk bestaat eruit om te onderwijzen
en de kennis te verspreiden van de Oude
Wijsheid, overal waar ik maar gehoor kan
vinden…

The books that I have written are sent with
no claim for their acceptance.
It is for you to ascertain their truth by right
practice and by the exercise of the
intuition.”
- Master Djwhal Khul -

De boeken die ik geschreven heb worden
uitgezonden zonder eis dat zij
aangenomen moeten worden.
Het is aan u om hun waarheid na te gaan
door een juiste toepassing en door de
intuïtie te oefenen.”
- Meester Djwhal Khul -

“What says the esoteric teaching with
regard to fire?”

“Wat zeggen de esoterische leringen over
het vuur?”

“Fire and flame destroy the body of an
Arhat; their essence makes him immortal.”

“Vuur en vlammen verwoesten het lichaam
van een Arhat: hun essentie maakt hem
onsterfelijk.”

“Fire is the most unaltered reflection in
heaven as on earth, of the one flame. It is
life and death, the origin and end of every
material thing. It is divine substance.”
- The Secret Doctrine –

“Vuur is de meest onveranderlijke reflectie
van de vlam, zowel in hemel als op aarde.
Het is leven en dood, de oorsprong en het
einde van elk stoffelijk ding. Het is
goddelijke substantie.”
- De Geheime Leer –

PONDER ON THIS

TER OVERDENKING

Part One – The Word

Deel Een – Het Woord

3.04
OM said the almighty one. Thus all came into
manifestation.
The super flash creation of matter and energy
was the result of the expansion of primordial
consciousness from the void.

3:04
“OM” zei de Almachtige. Zo kwam alles tot
manifestatie.
De flitsende creatie van materie en energie
was het gevolg van de uitbreiding van het oerbewustzijn van de lege ruimte.
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The reawakening above all that is and all that
will ever be out of its periodic rest state of
pralaya.
The one became the many, for all forms
galactic to cellular slowly came to be.

Het opnieuw ontwaken boven alles wat bestaat
en alles wat ooit uit zijn periodieke rusttoestand
van pralaya zal komen.
Het ene werd het vele, want alle vormen van
galactisch tot cellulair kwamen langzaam tot
bestaan.
Toch bestaan alle aspecten van de schepping,
het heelal en het leven in het algemeen door
geboorte en dood, verschijnen, groei en
verdwijnen, wat betekent dat ze allemaal eindig
zijn omdat ze vergankelijk en aan verandering
onderhevig zijn.
Het universum met alle materie en energie erin
is eindig, maar de bron van zijn eeuwige
emanatie is oneindig en onveranderlijk.
De uitdijing en samentrekking van de cyclische
kosmos wordt in het esoterische taalgebruik
gezien als de grote adem, het in- en uitademen
van de Schepper.
Zij gaat van buiten naar binnen wanneer het
alomtegenwoordig is en van binnen naar buiten
als het nergens is.
Om beter te begrijpen hoe de schepping heeft
plaatsgevonden, stel je een object voor dat met
oneindige snelheid in een oneindig aantal
tijdsrichtingen beweegt.

Yet all aspects of creation, the universe and life
in general exist through birth and death,
appearance, growth and disappearance,
meaning they're all finite because they're
impermanent or subject to change.
The universe with all the matter and energy
within it is finite but the source of its perpetual
emanation is infinite and immutable.
The expansion and contraction of the cyclic
cosmos is seen in the esoteric parlance as the
great breath, the inhalation and exhalation of
the Creator.
It proceeds from without inwardly when it is
everywhere and from within outwardly when it
is nowhere.
To better understand how the creation took
place, imagine an object moving at infinite
speed in an infinite number of time directions.

No matter how much effort is applied to break
the object, its speed will always remain infinite.

Het maakt niet uit hoe veel moeite wordt
gedaan om het object af te breken, zijn
snelheid zal altijd oneindig blijven.
Pas wanneer het door een oneindige kracht
verbrijzeld is en deze vernietigende kracht kan
worden gecorreleerd aan klank, zou de afbraak
een gigantische hoeveelheid energie
genereren, hetgeen ook gebeurde.
De flitsende schepping was het gevolg van
voortgebrachte klanken van deze oneindige
existentie, die op elkaar botste, daarbij de
enkelvoudige kracht opdelend in alle nu
bestaande krachten.
“OM” is het heilige woord, de oerklank, een
mantra van de eenmaking van al het
bestaande, dat alle grote kosmische
stromingen tot werkzaamheid magnetiseert.
De klank is dan ook het instrument van
schepping. Om die reden heeft muziek zo'n
sterke uitwerking op onze gedachten en
emoties.
Dus de uitbreiding van ruimte en tijd en de
verschijning van een gemanifesteerd
universum erin is slechts een tijdelijk proces,
een enkel moment in het wiel van de
eeuwigheid.
Desondanks is de kosmos zolang deze bestaat
in een voortdurende staat van evolutie.

Only when it is broken with an infinite power
will the results be a finite speed, and this
breaking power can be correlated with sound,
and the breaking would generate a gigantic
quantity of energy, which it did.
The super flash creation was the result of
emanating sounds from this infinite existence,
colliding together, breaking the singular force
into all the forces that exist now.
The OM is the sacred word, the one primordial
sound, a mantra of unification for all existence,
magnetizing all the great cosmic currents into
activity.
Sound is therefore the instrument of creation.
This is why music has such a strong effect on
our thoughts and emotions.
So the expansion of space and time and the
appearance of a manifested universe within it
is only a temporal process, a single moment
within the wheel of eternity.
However, the entire time the cosmos is in
existence it is in a perpetual state of evolution.
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More wisely put: the universal consciousness is
slowly awakening to its realization, through all
the forms it created, including mankind.

Meer filosofisch uitgedrukt: het universele
bewustzijn ontwaakt geleidelijk tot zijn
realisatie, door alle vormen die het creëerde,
met inbegrip van de mensheid.
Het universum komt voort uit het ene, eeuwige
leven.
Als dit leven gemanifesteerd is, kent het een
drievoudige wijze van manifestatie.
Deze drie aspecten zijn Geest, Ziel en Stof, of
Leven, Bewustzijn en Vorm.
Geest is de ene, onveranderlijke,
onophoudelijke, emotieloze en altijd aanwezige
oorzaak van alle werkzaamheid.
Materie, het effect van die oorzaak maakt het
mogelijk voor de uiterlijke uitdrukking van dat
innerlijke dynamische leven werkelijk en
definieerbaar te worden.
Want alleen in het voertuig van de materie
ontspringt bewustzijn als:
Ik ben ik.
Door de vereniging van stof en geest, de
moeder en vader, werd een zoon geboren, de
Ziel, het centrum van massabewustzijn en het
ware wezen in het lichaam, dat geleidelijk zijn
innerlijke krachten wil ontvouwen en de liefde
van God wil openbaren.
De ziel fungeert dan ook als een kanaal voor
de geest en het bezielende beginsel voor de
stof. Uiteindelijk bemiddelt zij tussen het
subjectieve en het objectieve.
Tijdens manifestatie vormt de totaliteit van
deze drie aspecten het éne leven.
Deze zelfde waarheid wordt ook uitgedrukt in
de Egyptische mythologie als Osiris, Horus en
Isis, en in de Indiase Vedische teksten als
Shiva, Vishnoe en Brahma.
In de Christelijke theologie is deze drievoudige
wijze van manifestatie zichtbaar als de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
En het is hier waar de verhouding van de
massa met de Schepper te vinden is en ook
zijn directe relatie tot de over-Ziel, of Logos,
bekend als de hemelse Mens van het
zonnestelsel, dat grotere leven waarin we ons
bewegen, waarin we leven en waarin we ons
bestaan hebben.
Zoals ons lichaam bestaat uit miljarden lagere
levensvormen, zo is ook het grotere geheel van
de hemelse Mens, waarin wij verblijven,
opgebouwd uit een onmetelijk aantal kleinere
levens.
Zo boven zo beneden.

The universe emerges from the one eternal life.
When in manifestation, this life has a triple
motive manifestation.
These three aspects are Spirit, Soul and
Matter, or Life, Consciousness and Form.
Spirit is the one immutable, ceaseless,
emotionless, ever-present cause of all actions.
Matter, the effect of that cause allows for the
outward expression of that inner dynamic life to
become actual and defined.
For it is only in a vehicle of matter that
consciousness wells up as
I am I.
Through the unification of matter and spirit,
mother and father a son was born, the Soul,
the center of mass consciousness and the true
being within the body, seeking to slowly unfold
its innate powers and to reveal the love of God.
The Soul therefore acts as a conduit for spirit
and the animating principle for matter.
Ultimately it is the medium between that which
is subjective and that which is objective.
When in manifestation the totality of these
three aspects is the one life.
This same truth is also expressed in Egyptian
mythology as Osiris, Horus and Isis, and in the
Indian Vedic texts as Lord Shiva, Lord Vishnu
and Lord Brahma.
In the Christian theology we can see this triple
mode of manifestation as the Father, the Son
and the Holy Ghost.
It is here where mass relationship to the
Creator is to be found, and also his direct
relationship to the Over-soul, or Logos as it is
called, known as the heavenly Man of the solar
system, that greater life in which we move, live
and have our being.
Just as our bodies are made of billions of
lesser lives so too, the larger body of the
heavenly Man in which we inhabit, is made of a
myriad of lesser lives.
As above, so below.
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Throughout history the idea and conceptual
understanding of the human soul can be seen
like a golden thread throughout all religious and
philosophical lines of thought.

Doorheen de geschiedenis kan het idee en
conceptueel begrip van de menselijke ziel
gezien worden als een rode draad door alle
religieuze en filosofische denkrichtingen.

Since the dawn of conscious thinking we have
been pondering on how we got here and why.

Sinds het begin van het bewuste denken
hebben we nagedacht over hoe en waarom we
hier terechtkwamen.

All races and civilizations have acknowledged
the existence of a higher power, and through
the ages we have come to many different ideas
and ideals, but now at our current state of
evolution we can look upon this question with a
more open and clear mind.

Alle rassen en beschavingen erkenden het
bestaan van een hogere macht, en door de
eeuwen heen hebben we veel verschillende
ideeën en idealen gehad, maar nu in onze
huidige staat van evolutie kunnen we deze
vraag met een meer open en heldere geest
bezien.

To deeply ponder on this, we need to connect
all the collected fragments of our psyche.

Teneinde hier diep over door te denken,
moeten we alle verzamelde fragmenten van
onze psyche met elkaar te verbinden.

From the past onto the present, all religious,
philosophical, spiritual, scientific and even
mythical texts together recollect all knowledge
we have accumulated through our history, and
see that the truth of our being encompasses all
of our thoughts both conscious and subconscious.

Uit verleden tot heden omvatten alle religieuze,
filosofische, spirituele, wetenschappelijke en
zelfs mythische teksten samen alle kennis die
we hebben opgebouwd gedurende onze
geschiedenis en zien we dat ons ware wezen
al onze zowel bewuste als onbewuste
gedachten omvat.

The truth is truly expansive enough to include
everyone's idea of a positive nature.

De waarheid is werkelijk groot genoeg om
ieders eigen idee van een positieve aard te
omvatten

Yet discernment of that truth is our primary task
as illusion and glamour can blind us from it as
they hinder us from the path.

Toch behoort onderscheidingsvermogen van
die waarheid tot onze primaire taak, omdat
illusie en glamour ons ervoor kunnen
verblinden en ze ons van het pad afhouden.

Without the mind getting too caught up in
concepts or conceptuality, and by letting the
stillness preside within us, and our magnetic
heart centers attune, we can now see that the
purpose of creation is for us to realize the
purpose, to embody it, to be it.

Zonder de geest te zeer in te kapselen in
concepten of beeldvorming, en de stilte de
kans te geven om in ons te verblijven, en onze
magnetische hartcentra af te stemmen, kunnen
we nu zien dat de bedoeling van de schepping
erin bestaat het doel te realiseren, het te
belichamen, het te zijn.

The infinitization of the self or to restore Thy
self onto The self is the process in which we
attain a continuity of realization, upon not only
the physical plane, but also the more subtle
planes that matter, and to ultimately attain a
conscious alignment with our higher nature to
literally spiritualized matter.

De bevrijding van het Zelf, of het herstellen van
“Jouw Zelf” in “Het Zelf” is het proces waarin
we een continuïteit van verwerkelijking
bereiken, niet alleen op fysieke gebied, maar
ook op de meer subtiele gebieden die van
belang zijn, en om uiteindelijk een bewuste
afstemming bereiken met onze hogere natuur
tot een letterlijk vergeestelijkte materie.
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This is our ultimate goal and purpose as
human beings.

Dit is ons uiteindelijke doel en onze doelstelling
als menselijke wezens.

By looking far deeper than just names and
forms, by looking through the flesh and blood
we will see that the underlying principle within
us all is one consciousness expressing itself
through the many.

Door veel dieper te kijken dan alleen naar
namen en vormen, door te kijken doorheen het
vlees en bloed zullen we zien dat het
onderliggende principe binnen ons allen is het
zich uitdrukken van één bewustzijn door de
vele.

As our own innate psychic powers unfold we
will see this truth more clearly and will be able
to more readily attune ourselves with it and
work to serve the plan.

Naarmate onze eigen aangeboren psychische
krachten zich ontvouwen zullen we deze
waarheid duidelijker zien en zullen we in staat
zijn onszelf er beter op af te stemmen en
dienstbaar te zijn aan het plan.

The goal of that plan is for us to merge the
qualities of our higher nature into our lower
nature. To do this we must perfect our
character.

Het doel van dat plan is voor ons om de
kwaliteiten van onze hogere natuur op te doen
gaan in onze lagere natuur. Om dit te doen
moeten we ons karakter vervolmaken.

This perfection must have five aspects to it:
Love, Truth, Peace, Righteousness and Nonviolence.

Deze perfectionering moet vijf aspecten
omvatten: Liefde, Waarheid, Vrede,
Gerechtigheid en Geweldloosheid.

Ponder on this for it dwells deep in our hearts
and in all beings.

Denk hierover na want dit verblijft diep in ons
hart en in alle wezens.

It holds much truth and a great secret to life.

Er zit veel waarheid in en het is een groot
geheim van het leven.

13:02

13:02

“Harmlessness is the expression of the life
of the man who realizes himself to be
everywhere, who lives consciously as a
soul, whose nature is love, whose method
is inclusiveness, and to whom all forms are
alike in that they veil and hide the light, and
are but externalizations of the one infinite
Being.”

“Geen-schade-doen is de levens-expressie
van de mens, die zichzelf beseft als overal
aanwezig te zijn, die bewust als ziel leeft,
wiens aard liefde is, wiens methode
bestaat uit alomvattendheid en voor wie
alle vormen gelijk zijn in zover dat zij alle
het licht sluieren en verbergen en slechts
veruiterlijkingen zijn van het Ene
Oneindige Wezen.”

A Treatise on White Magic -

- Witte Magie -

-
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Evolution has brought us far upon our journey
here on earth as spiritual beings, incarnating
into material beings.

De evolutie heeft ons ver gebracht op onze reis
als spirituele wezens hier op aarde, door als
stoffelijke wezens te incarneren.

In the occult teachings is known that our
journey began here on earth some 21 million
years ago, when our souls individualized,
removed from the animal kingdom into the
human kingdom.

In de occulte leer is bekend dat onze reis hier
op aarde zo'n 21 miljoen jaar geleden begon,
toen onze zielen individualiseerden, het
dierenrijk verlieten en overgingen naar het
mensenrijk.

In fact, all consciousness in material forms is in
an evolutionary process of moving from the
lower stages of life into the higher stages of
life.

In feite bevindt zich alle bewustzijn in materiële
vormen in een evolutionair proces van
overgaan van de lagere stadia van het leven
naar de hogere stadia ervan.

And all life on Earth can be essentially divided
into five kingdoms. Since our individualization
we have seen the appearance and
disappearance of many ancient civilizations,
each with their own unique purpose and plan.

En al het leven op aarde kan voornamelijk
worden onderverdeeld in vijf rijken. Sinds onze
individualisering zagen we het verschijnen en
verdwijnen van veel oude beschavingen, elk
met hun eigen unieke doel en plan.

We have gone through three Root Races over
the last 21,000,000 years.

We zijn de afgelopen 21.000.000 jaar door drie
Wortelrassen gegaan.

The early Lemurian or Third Root Race and the
later Atlantean or Fourth Root Race and our
present Aryan or Fifth Root Race.
The purpose of these three races was to bring
about the sequential development and
coordination between our soul and its threefold
personality: the physical, emotional and mental
bodies.

Het vroege Lemurische of derde Wortelras, het
latere Atlantische of vierde Wortelras en ons
huidige Arische of vijfde Wortelras.
Het doel van deze drie rassen betrof het
aanbrengen van een achtereenvolgende
ontwikkeling en coördinatie tussen onze ziel en
de drievoudige persoonlijkheid: de fysieke,
emotionele en mentale lichamen.

1st Root Race – Polarian
2 Root Race - Hyperborian

1e Wortelras – Polair
2 Wortelras - Hyperborees

nd

e

However, the first and second root races was
before our consciousness existed in material
forms and so will not be touched upon here.

Echter, het eerste en tweede wortelras was er
nog vóórdat ons bewustzijn in materiële vorm
bestond en zal hier dus niet worden besproken.

In Lemuria we developed the coordination
between our Soul and its physical instrument.

In Lemurië ontwikkelden we de coördinatie
tussen onze ziel en zijn fysieke voertuig.

Since then our physical bodies have become
much smaller and more refined and look
nothing like they did twenty-one million years
ago, or even five million years ago for that
matter.

Sindsdien zijn onze fysieke lichamen veel
kleiner en verfijnder geworden en zien ze er in
dat opzicht niet meer uit als 21.000.000 jaar
geleden, of zelfs maar vijf miljoen jaar geleden.

During the fourth or Atlantean root race
evolution brought us further forward with the
expression of our emotional nature to step right
beyond our physical expression.

Tijdens het vierde of Atlantische wortelras
bracht de evolutie ons verder vooruit met de
expressie van onze emotionele aard om voorbij
onze fysieke expressie te gaan.

As the ages passed and the fourth root race
became more developed, this brought about a
powerful emotional polarization between
humanity at that time, and the demise of
Atlantis was ultimately caused from the overdomination of selfishness amongst the race.

Naarmate de eeuwen verstreken en het vierde
wortelras zich verder ontwikkelde, leidde dit tot
een krachtige emotionele polarisatie in de
toenmalige mensheid, en werd de ondergang
van Atlantis uiteindelijk veroorzaakt door de
overheersing van egoïsme onder het ras.

The biblical stories of the flood and Noah's Ark
were metaphors for what actually happened
during the sinking at the Atlantean continents
which is also spoken up and other scriptures of
the world.

De Bijbelse verhalen over de zondvloed en de
Ark van Noach waren metaforen voor wat er
werkelijk gebeurde tijdens het zinken van de
Atlantische continenten, en waarvan ook in
andere geschriften van de wereld sprake is.
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16:38
Now in our present fifth Root Race, the Aryan,
which means noble in Sanskrit, we are bringing
about the coordination and control of our
mental bodies.
However, in this present fifth root race it is only
our lower or concrete mind which has come
into full expression whilst the higher or more
abstract mind is now just beginning to come
into expression, and we are told that the next
sixth Root Race won't fully emerge until about
twenty-five thousand years from now.
And the unification of our spiritual identity or
our highest nature will not come into full
expression until the final seventh Root Race.

16:38
Nu, in ons huidige vijfde Wortelras, het Arische,
wat in het Sanskriet “edel” betekent, werken we
aan de coördinatie en de controle van ons
mentale lichaam.
e
Echter, in dit huidige 5 wortelras komt alleen
ons lagere of concrete denkvermogen volledig
tot expressie, terwijl het hogere of meer
abstracte denkvermogen net begonnen is om
zich uit te drukken, en weten we dat het
volgende zesde Wortelras pas over ongeveer
25.000 jaar vanaf nu volledig zal verschijnen.
En de eenwording van onze geestelijke
identiteit of onze hoogste natuur zal zich pas
volledig uitdrukken in het uiteindelijke zevende
Wortelras.
De involutie van onze levensgeesten of hun
steeds verdere afdaling in de stof door middel
van de ziel is in werkelijkheid de ware
geschiedenis van onze evolutie.
Er moet zich nog veel meer ontwikkelen, maar
we zijn zover gekomen dankzij kritisch denken,
abstracte gedachte, rede en onderzoek als
nieuwe instrumenten voor ons denkvermogen.
Deze werktuigen kunnen onze niveaus van
bewustzijn verhogen en gestaag de waarheid
van ons wezen voor ons ontvouwen.
We weten nu dat alles gewoon energie is.
Bepaalde experimenten en kennis hebben ook
laten zien dat materie en energie onderling
uitwisselbaar zijn.
2
Einsteins formule E = mc onthulde dit en
onlangs werd erop gespeculeerd dat sommige
deeltjes daadwerkelijk in staat zijn om sneller
te reizen dan met lichtsnelheid, iets dat ooit
onmogelijk werd gedacht sinds het begin van
de deeltjesfysica.
We moeten het dus niet aan de overidentificatie van ons concrete denkvermogen
overlaten om het ontdekken van de waarheid
te verhinderen.
Want verlaten het gebied van geloof en treden
binnen in het tijdperk van kennis.
Uit dit kennen van ons ware zelf zal de
mensheid de gouden eeuw binnengaan.
19:03
Door middel van energie werden de werelden
gemaakt en door die energie gaan ze vooruit.
Door energievormen ontvouwen ze zich en
sterven ze.
Dankzij energie manifesteren zich de
koninkrijken en verdwijnen ze onder de
drempel van de wereld die er is en die er altijd
zal zijn, want energie is alles wat er is, maar
niet bekend.
Het is de oorzaak van kennis en van zijn
toepassing en het bevatten ervan leidt tot een
ruimer begrip.

The involution of our spirits or their descent
further and further into matter through the
medium of a soul is in reality the true history of
our evolution.
There is still much more evolution to come, but
we have come far with critical thinking, abstract
thought, reason and inquiry as new tools for
our minds.
These tools can increase our levels of
awareness and steadily unfold the truth of our
being to us.
We now know that everything is just energy.
Certain experiments and science have also
showed us that matter and energy are
interchangeable.
2
Einstein's equation E = mc revealed this to us
and just recently it was speculated that certain
particles may actually be able to travel faster
than the speed of light, something that was
once thought impossible since the beginning of
particle physics.
We must therefore not let the over-identification
of our concrete minds to inhibit our discovery
for truth.
For we are stepping out of the area of belief
and into the era of knowing.
From this knowing of our true self humanity will
step into the golden age.
19:03
Through energy the worlds were made and
through that energy they make progression.
Through energy forms unfold and die.
Through energy the kingdoms manifest and
disappear below the threshold of the world
which is ever and will be forever, for energy is
all there is [……… and the light] but not known.
It is the cause of knowledge and its application,
and its comprehension leads to expanded
understanding.
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OM said the almighty one.

“OM” zei de Almachtige.

Thus all came into manifestation before all this
was here, before all kingdoms in nature and all
human life, and even before the earth itself.

Zo kwam alles tot manifestatie voordat dit alles
er was, vóór alle natuurrijken en al het
menselijk leven, en nog vóór de aarde zelf.

All of it was just a vision, a Divine Word within
the mind of our solar logos.

Alles was slechts een visie, een Goddelijk
Woord in de geest van onze Zonnelogos.

OM - this same universal sound is reproduced
by a solar Logos to bring about the
manifestation of the solar system.

“OM” - diezelfde universele klank wordt
weergegeven door een Zonnelogos ter
manifestatie van het zonnestelsel.

This deity with its very high level of
consciousness will undergo its own evolution
through the many planetary schemes within its
body.

Deze godheid met een zeer hoog niveau van
bewustzijn zal zijn eigen evolutie doormaken,
doorheen de vele planetaire stelsels in zijn
lichaam.

Just like our own bodies have seven chakras,
so too the seven sacred planets of our solar
system form the seven chakras within the body
of our solar logos.

Net zoals ons eigen lichaam zeven chakra's
heeft, zo ook vormen de zeven heilige planeten
van ons zonnestelsel de zeven chakra's in het
lichaam van onze Zonnelogos.

Once the entire plan was visualized from
beginning to end and the requirements for the
evolution of consciousness attained, our solar
logos went into a deep meditative state and
thus created our solar system planet and
humanity.

Toen het hele plan van begin tot eind was
gevisualiseerd en de vereisten voor de evolutie
van het bewustzijn waren bereikt, ging onze
Zonnelogos in een diepe meditatieve staat en
creëerde aldus ons zonnestelsel de planeet en
de mensheid.

In esoteric teachings it is known that our own
soul is in a meditative state while in physical
incarnation the soul does not exist any way that
we can perceive with our five senses but it
does exist on a higher plane.

Esoterische leringen zeggen dat onze eigen ziel
in een meditatieve staat verkeert, terwijl de ziel
in fysieke incarnatie op geen enkele manier met
onze vijf zintuigen waarneembaar is, maar dat
zij op een hoger plan bestaat.

When the soul is impelled by the law of rebirth
to incarnate again by creating a vehicle to
come into physical life that lowers its vibration
and comes down into what is known as the
causal plane.

Wanneer de ziel wordt gedreven door de wet
van wedergeboorte om weer te incarneren,
door het creëren van een voertuig in het fysieke
leven verlaagt zij haar vibratie en daalt af naar
wat bekend staat als het causale gebied.

The causal plane is a level of manifestation
right below the buddhic plane, but above the
mental, emotional and physical planes. It is
neither subjective or objective and is known as
the temple of the soul.

Het causale gebied is een niveau van
manifestatie net onder het buddhische gebied,
maar boven de mentale, emotionele en fysieke
gebieden. Het is niet subjectief of objectief en
staat bekend als de tempel van de ziel.

The causal body acts as the storehouse for the
many experiences gained from reincarnation.

Het causale lichaam fungeert als opslagplaats
voor de vele ervaringen, verworven door de
reïncarnatie.

It is the fabric of this body in which everything
is carefully weaved.

Het is de fabriek voor dit lichaam waarin alles
zorgvuldig is geweven.

The memories are the lessons gathered, the
virtues acquired, and the vices of the
personality that still remain and will need to
bow before the light of the soul.

De herinneringen zijn de verzamelde lessen, de
verworven deugden en de ondeugden van de
persoonlijkheid die nog resteren en die zullen
moeten buigen voor het licht van de ziel.

As the soul remains in deep meditation upon
the causal plane throughout incarnation, it
contemplates and awaits contact with its
vehicle, building a bridge if you will with the
personality.

Als de ziel gedurende de incarnatie in diepe
meditatie op het causale vlak verblijft,
contempleert zij en wacht op contact met haar
voertuig, anders gezegd door een brug naar de
persoonlijkheid te bouwen.

The purpose for this is self-realization, the
realization of man's own soul, the reflection of
God.

Het doel hiervan is zelfrealisatie, de realisatie
van de eigen ziel van de mens, de
weerspiegeling van God.
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23:49

23:49

I Am the Soul
I Am the Light Divine
I Am Love
I Am Will
I Am Fixed Design

Ik Ben de Ziel
Ik Ben het Goddelijk Licht
Ik Ben Liefde
Ik Ben Wil
Ik ben het Vastgestelde Plan

25:06

25:06

O Thou who give us
sustenance to the universe
from Whom all things proceed,
to Whom all things return.
Unveil to us the face of the true spiritual Sun
hidden by a disc of golden light.
That we may know the truth
and do our whole duty
as we journey to Thy sacred feet.

O Gij die het heelal in stand houdt
Uit Wie alle dingen voortkomen,
Tot Wie alle dingen terugkeren.
Ontsluier ons het gezicht
Van de ware geestelijke Zon
In een helder licht verborgen,
Opdat wij de waarheid mogen kennen,
En volledig onze plicht vervullen
Op weg zijnde naar Uw gewijde voeten.

25:37

25:37

bhūr bhuvaḥ svaḥ
tát savitúr váreṇ(i)yaṃ
bhárgo devásya dhīmahi
dhíyo yó naḥ pracodayāt

bhūr bhuvaḥ svaḥ
tát savitúr váreṇ(i)yaṃ
bhárgo devásya dhīmahi
dhíyo yó naḥ pracodayāt

26:03
The soul must therefore experience itself in
many different ways and forms and in varied
cultures: man - woman, father - mother, king,
beggar or businessman.
After many lifetimes the goal is to reach the
point where the lower self or personality can be
controlled by the soul’s influences by the
personality, consciously moving away from the
physical senses and merging with the soul’s
energies, eventually the personality becoming
a reflection of the soul or an enlightened man.

26:03
De ziel moet zichzelf dan ook op verschillende
manieren en vormen en in allerlei culturen
ervaren: man - vrouw, vader - moeder, koning,
bedelaar of zakenman.
Na vele levens is het doel om het punt te
bereiken waar het lagere zelf door de
persoonlijkheid onder controle kan worden
gebracht van de invloed van de ziel, door
bewust de fysieke zintuigen los te laten en zich
te verbinden met de energieën van de ziel,
waardoor de persoonlijkheid uiteindelijk een
weerspiegeling wordt van de ziel en dus een
verlicht mens.
Door de eeuwen heen hebben veel mensen al
dit ultieme doel van verworvenheid bereikt, en
hebben zij zich in hoge mate bevrijd van het
cyclische proces van wedergeboorte, door hun
eigen lagere natuur onder controle te brengen
door middel van levens van ervaring en door
bewustzijnsuitbreidingen.
Deze zelfde verworvenheid staat de zielen van
alle mensen te wachten.
Echter, volmaaktheid is slechts relatief.
Een ziel kan vanuit menselijk oogpunt een
evolutionair punt van perfectie bereiken, maar
zodra een cyclus van het leven wordt beheerst,
ligt er een nog grotere cyclus gereed.
Binnen dit zielenrijk zijn veel geëvolueerde
grote religieuze en filosofische leraren van
vroeger te vinden, die nu zijn opgevaren voorbij
het menselijke stadium van het leven, en die
ervoor gekozen hebben om de rest van ons te
begeleiden teneinde dezelfde vervolmaking te
bereiken.

Throughout the ages many individuals have
already achieved this ultimate goal of
attainment, and have vastly liberated
themselves from the cyclic process of rebirth,
by mastering their own lower nature through
lifetimes of experience and expansions of
consciousness.
This same achievement is the destiny for the
souls of all men.
However, perfection is only relative.
A soul can reach an evolutionary point of
perfection from a human standpoint but as one
cycle of life is mastered an even greater cycle
lies before it.
Within this kingdom of souls are to be found
many evolved great religious and philosophical
teachers of old who have now ascended
beyond the human stage of life and have
chosen to guide the rest of us to reach that
same achievement.
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Such names as Plato, the Buddha, Jesus,
Pythagoras, Muhammed, Leonardo da Vinci
and many others.
They're not masters in any authoritarian sense
but masters of themselves.
Ponder on this, for they have also mastered the
forces of nature, the elements and the energies
which seek to condition them.

Namen als Plato, de Boeddha, Jezus,
Pythagoras, Mohammed, Leonardo da Vinci en
vele anderen.
Ze zijn niet meesters in een autoritaire
betekenis, maar meesters over zichzelf.
Denk hierover na, want zij hebben ook
beheersing bereikt over de krachten van de
natuur, de elementen en de energieën die
trachten hen te conditioneren.
Fysiek zijn ze nog steeds onder ons, vooral
woonachtig in afgelegen woestijnen en
bergachtige gebieden op de hele wereld, maar
werkzaam op hogere niveaus van bewustzijn.
Zij werken achter de schermen met hun
discipelen voor de evolutie van de mensheid,
als bewaarders van de krachten der evolutie.
Veel van de zogenaamde Meesters van
Wijsheid of Mahatmas hebben wederom uit
eigen vrije wil een fysiek lichaam aangenomen,
en hebben zich nu gevestigd in de
belangrijkste steden in de hele wereld en
functioneren als magnetische krachtcentra van
expressie binnen elk van die steden.
New York, Londen, Genève Darjeeling en
Tokio zijn de vijf belangrijkste spirituele centra
op onze planeet.
En door hun onbaatzuchtige liefde voor elk
voelend leven en door hun continue werkwijze
in dienstbaarheid trachten zij ons te inspireren
en aan ons onze eigen innerlijke goddelijkheid
door middel van een geleidelijke uitbreiding
van het bewustzijn te openbaren.
Deze Spirituele Hiërarchie is verdeeld in drie
grote afdelingen: de Manu, Bodhisatva en
Mahachohan.
Elke afdeling met de verantwoordelijkheid om
de ontwikkeling van bepaalde zaken in de
wereld tot stand te brengen.
Samen vormen ze de innerlijke regering van
onze planeet.
De Meesters zijn ook actief onder bepaalde
stralen van uitdrukking en zij beheersen en
manipuleren, afhankelijk van hun
stralenstructuur, de energie en leiden deze
omlaag vanuit onze planetaire Logos en naar
Zijn reflectie, de Heer van de Wereld.
Dit grote wezen, genaamd Sanat Kumara is
ook in de Bijbel bekend als de Oude van
Dagen, de eeuwige Jongere.
Hij is de ene Inwijder en in sommige
geschriften van de wereld wordt Hij het Grote
Offer genoemd.
Zijn aura overspoelt de hele planeet met zijn
goddelijke energie, en Hij is het die de loge van
meesters voorzit.
En Hij regeert alle drie de afdelingen, en ziet
toe op alle gebeurtenissen op aarde vanaf zijn
troon in Shamballa bij de Grote Gobi-woestijn.

Physically they are still among us, living mostly
in remote desert and mountain’s areas around
the world, but operating on higher planes of
consciousness.
They work behind the scenes with their
disciples for the evolution of mankind, acting as
custodians for the forces of evolution.
Many of the so-called Masters of Wisdom or
Mahatmas have once again out of their own
free will taken physical bodies, and have now
settled into the key cities around the world,
functioning as magnetic force centers of
expression within each of the cities.
New York, London, Geneva Darjeeling and
Tokyo are the five main spiritual centers upon
our planet.
And through their selfless love for all sentient
life and through their continuous method of
service they seek to inspire and reveal to us
our own innate divinity through gradual
expansions of consciousness.
This Spiritual Hierarchy is divided into three
main departments: the Manu, Bodhisatva and
Mahachohan.
Each department with the responsibility of
bringing about the development of certain
world affairs.
Together they form the inner government of our
planet.
The Masters also govern under certain rays of
expression, and depending on their ray
structure, they control and manipulate
energies, channel down to them from our
planetary Logos and to His reflection, the Lord
of the World.
This great being, called Sanat Kumara is also
known in the Bible as the Ancient of Days, the
youth of Endless Summers.
He is the one Initiator and in some scriptures of
the world he is called the Great Sacrifice.
His aura engulfs the entire planet with his
divine energy, and it is He who presides over
the loge of masters.
And holds in his hands the reins of government
in all three departments, overseeing all events
on earth from his throne at Shamballa at the
Great Gobi Desert.
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Just as our personality is to our soul, so too
Sanat Kumara is to our planetary Logos.
He has chosen to watch over the evolution of
man and Devas until all have been occultly
saved, sacrificing His own high point of
evolution to guide the souls of men onto
perfection.

Net zoals onze persoonlijkheid zich verhoudt
tot onze ziel, zo verhoudt zich Sanat Kumara
tot onze planetaire Logos.
Hij heeft ervoor gekozen om over de evolutie
van de mens en Devas te waken totdat allen
occult gered zijn, daarbij Zijn eigen hoge punt
van evolutie opofferend teneinde de zielen van
de mensen naar volmaaktheid te begeleiden.

Yet such a being cannot exist physically,
because of His incredibly high nature and
stature.

Toch kan een dergelijk wezen niet fysiek
bestaan wegens zijn ongelooflijk hooggeëvolueerde natuur en gestalte.

However, he does preside on the etheric plane
which is a part of the physical.

Hij bevindt zich echter op het etherische gebied
dat deel uitmaakt van het fysieke gebied.

Existing within such density even though
etherically, is why He is known as the great
sacrifice.

Hoewel etherisch, is Zijn aanwezigheid binnen
zo’n veld van dichtheid de reden waarom Hij
bekend staat als het grote offer.

31:24

31:24

Sanat Kumara operates on an even higher
plane of consciousness than been said of
masters and in turn works accordingly with our
solar Logos.

Sanat Kumara werkt op een nog hoger niveau
van bewustzijn dan dat van meesters en in
overeenstemming daarmee werkt Hij op zijn
beurt met onze Zonnelogos.

The solar Logos can be regarded as the sum
total of all states of consciousness within the
solar system, and can be recognized as the
God of our solar system.

De Zonnelogos kan worden beschouwd als de
som van alle staten van bewustzijn in het
zonnestelsel, en kan worden gezien als de God
van ons zonnestelsel.

All the cosmic energies that condition the
evolution of our human consciousness emerge
from the one universal life.

Alle kosmische energieën die de evolutie van
ons menselijke bewustzijn bepalen komen
vanuit het ene universele leven.

They are the seven rays which then flow into
our solar system via the twelve zodiacal
constellations, then into our planetary system
through Sanat Kumara.

Zij vormen de zeven stralen, die vervolgens
uitstromen in ons zonnestelsel via de twaalf
sterrenbeelden van de dierenriem, en van
daaruit in ons planetaire stelsel door Sanat
Kumara.
Zodra deze energieën zijn uitgesplitst
kanaliseert deze groep van Meesters diezelfde
energie naar de mentale, astrale en fysieke
gebieden van onze aarde. Die energie werkt
aldus en heeft de potentie om deel van ieders
individuele bewustzijn te worden.

Once these energies are distilled these group
of Masters then channel that same energy into
the mental, astral and physical planes of our
earth. That energy does, and can potentially
become a part of everyone's individual
consciousness.

Het doel van deze planetaire en zonnehiërarchie is het beheren en ontwikkelen van
de evolutie van alle natuurrijken volgens de
wetten van karma en het plan van de Logos.

The purpose of this planetary and solar
hierarchy is to manage and develop the
evolution of all the kingdoms of nature
according to the laws of karma and the plan of
the Logos.
Evolution is a term that most people only
associate with Darwinism, metamorphosis or
physical change.

Evolutie is een term die de meeste mensen
alleen associëren met darwinisme,
metamorfose of fysieke verandering.

In esoteric sense we're talking about evolution
on a much grander scale: the evolution of
consciousness and how each kingdom of
nature is built upon the previous.

In esoterische zin hebben we het over de
evolutie op een veel grotere schaal: de evolutie
van bewustzijn en hoe elk natuurrijk gebouwd
is op het vorige.

Evolution is therefore not something that just
happens by random chance or coincidence, but
is something that is also managed and
governed by higher forms of intelligence within
our planetary scheme and solar system.

Evolutie is dus niet iets dat slechts willekeurig
of toevallig plaatsheeft, maar iets dat ook wordt
beheerd en bestuurd door hogere vormen van
intelligentie binnen ons planetaire systeem en
binnen het zonnestelsel.
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Ponder on this, for it is through the expansion
of consciousness and the production of
increased sensitivity and perceptive awareness
which let an individual mind operate on these
higher planes of manifestation.

Denk hierover na, want het is door de
uitbreiding van bewustzijn en het ontwikkelen
van toegenomen gevoeligheid en opmerkzaam
gewaar zijn, dat een individueel denkvermogen
op deze hogere niveaus van manifestatie laat
functioneren.

All that you experience is according to where
your level of evolution and self-development
resonates.

Alles wat je ervaart is overeenkomstig jouw
niveau van evolutie en zelfontplooiing.

34:21

34:21

“The Solar Angel collects himself, scatters
not his force, but in meditation deep,
communicates with his reflection.”
- A Treatise on White Magic –

“De Zonne-Engel trekt zichzelf terug,
verspilt zijn kracht niet, doch in meditatie
diep verzonken, treedt hij met zijn reflectie
in verbinding.”
- Witte Magie 35:10
We kunnen nu zien hoe alle beschavingen,
revoluties, politiek, oorlogen en festivals
doorheen de menselijke geschiedenis het
nodige in zich hhebben om onze menselijke
ziel ervaringen te bieden ten behoeve van zijn
eigen evolutie.
Alles wat zich afgespeeld heeft is een
noodzakelijk deel in het grote bestel der
dingen.
De menselijke natuur evolueert door middel
van sociale en politieke opbouw, vernietiging,
wederopbouw, door middel van hernieuwde
evaluatie als een voortdurende opeenvolging
van wisselwerkingen.
Onze relaties, kunst, muziek, media, culturen,
religies vormden eigenlijk gewoon ons
menselijk collectieve bewustzijn, in interactie
met zichzelf door elk mensenras op de planeet.
Het was het leren van deze interactie, en
bracht een uitgebreid en hoger niveau van
bewustzijn voort doordat we gingen begrijpen
wat liefde, waarheid en vrede zijn.
Het zijn de eenvoudige kwaliteiten en
beginselen die aan de basis voor onze
prestatie als mens ten grondslag liggen.
We zijn op weg naar een periode van climax,
die leidt tot gebeurtenissen die het leven zoals
wij dat kennen fundamenteel zullen veranderen
Veranderingen moeten op elk gebied van het
leven plaatsvinden om een nieuwe manier van
symbiotisch leven te vestigen die voldoet aan
de behoeften van het totale menselijke leven,
gebaseerd op samen delen en samenwerking.
Dit zal een grote verandering van gezindheid
teweegbrengen en van de kijk op het onrecht in
de wereld en onze politieke, economische en
sociale instellingen, teneinde een nieuwe
richting in te slaan om de mensheid te laten
overleven.

35:10
We can now see how all the civilizations,
revolutions, politics, wars and festivals
throughout human history have the necessary
for our human soul to experience for its own
evolution.
All that has played out is a necessary part in
the grand scheme of things.
Human nature evolves through social and
political building, destruction, rebuilding,
through reevaluation as an ongoing thread of
interaction.
Our relationships, art, music, media, cultures,
religions have really just been our human
collective consciousness, interacting with itself
through all the races of people on the planet.
It has been learning from this interaction, and
has brought forth an extensive and higher level
of awareness by understanding what love, truth
and peace are.
It is the simple qualities and principles which
lay at the very foundation for our achievement
as human beings.
We are moving into a period of climax, leading
to events which will fundamentally alter life as
we know
Changes must take place in all departments of
life to establish a new way of symbiotic living
that meets the needs of all human life, based
on sharing and cooperation.
This will take a profound change of heart and
to see the unjust ways of the world to embrace
a new direction and our political, economic and
social institutions for humanity to survive.
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There is a growing level of awareness that a
new spiritual age is dawning under the
guidance of the Spiritual Hierarchy of Masters
of Wisdom whose energies and ideas have
been a stimulating factor behind our evolution
and who are beginning to emerge from the
ancient retreats to guide us into the Aquarian
Age.
Under cyclic law and in response to humanity's
need they are returning to the outer everyday
world of man, and at their head is the master of
all the Masters, the World Teacher, known in
the West as the Christ. He is a man too and
comes as a brother, teacher and friend, to
inspire humanity to create for itself a better and
more sustainable world.
To those who can respond he will show the
way to live together more simply as brothers,
meeting the needs of all men. He also comes
to finish the job he embarked on over two
thousand years ago.

Er is een toenemend niveau van bewustzijn dat een
nieuw spiritueel tijdperk aanbreekt onder leiding van
de Geestelijke Hiërarchie van Meesters van
Wijsheid wier energieën en ideeën stimulerende
factoren waren achter onze evolutie en die
tevoorschijn beginnen te komen uit hun oude
afzondering om ons naar het Aquariustijdperk te
begeleiden.
Onder de cyclische wet en in reactie op de nood van
de mensheid keren ze terug naar de alledaagse
wereld van de mens, en aan hun hoofd is de
meester van alle Meesters, de Wereldleraar, in het
Westen bekend als de Christus. Hij is ook een mens
en komt als een broeder, leraar en vriend, om de
mensheid te inspireren en voor haarzelf een betere
en duurzamere wereld te creëren.
Aan degenen die kunnen reageren zal hij de manier
laten zien om samen eenvoudiger als broeders te
leven en tegemoet te komen aan de noden van alle
mensen. Hij komt ook om het werk, waaraan hij
meer dan tweeduizend jaar geleden begon, af te
maken.
De waarheid omvat alle aspecten van onze
overtuigingen en van wat we hebben geleerd en
ervaren. De grootste analogie van het leven is
eenheid.
Dit staat symbool voor de relatie tussen de
microkosmos en macrokosmos, als onderling
verbonden weerspiegelingen van elkaar, zoals de
elektronen in een baan om de protonen van een
atoomkern draaien, en planeten en manen in banen
om de sterren.
In het universele lichaam vinden we miljarden cellen
en sterrenstelsels met daarin ook miljarden atomen.

The truth encompasses all aspects of our
beliefs and what we have learned and
experienced. The greatest analogy of life is
oneness.
This is symbolic of the relation between the
microcosm and macrocosm, as being
interconnected reflections of each other, like
electron’s and protons orbit an atom's nucleus,
planet’s and moon’s orbits and stars.
Within the universal body is to be found billions
of cells, galaxies in which is also found billions
of atoms.
Stars, just like our own bodies are made of
billions of cells each with billions of atoms.
For man is a conscious co-creator within
creation.
He is the sum total of all the kingdoms below
him, but also connecting and unifying his divine
Self with the material world.
Merging science with spirituality is a very
important element we must attain to further our
own understanding.
We must see that evolution is the process of
creation. It is only our simple misunderstanding
which have separated the two.

Sterren bestaan, net als ons eigen lichaam uit
miljarden cellen, elk met miljarden atomen.
Want de mens is een bewuste medeschepper in de
schepping.
Hij is de som van alle onder-rijken, maar verbindt en
verenigt eveneens zijn goddelijke Zelf met de
stoffelijke wereld.
Het verbinden van wetenschap met spiritualiteit is
een zeer belangrijk element dat we moeten bereiken
om ons eigen begrip te bevorderen.
We moeten inzien dat evolutie het proces van
schepping is. Slechts ons onbegrip scheidde de
twee van elkaar.

39:21
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“The Universe is guided and worked from
within outwards.”
- The Secret Doctrine -

“The Universe is guided and worked from within
outwards.”
- The Secret Doctrine -

We must learn the nature of the self within us
and meditate on its transcendental power.
Only until we are able to control the lower self
and direct our thoughts, emotions and attitudes
towards the light, can our higher Self make its
presence felt.

We moeten de aard van het zelf in ons leren kennen
en mediteren over de transcendentale macht ervan.
Pas wanneer we in staat zijn het lagere zelf te
beheersen en onze gedachten, emoties en
gedragingen naar het licht te richten, kunnen we de
aanwezigheid van ons hogere Zelf voelbaar maken.
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We are spiritual beings, having a human
experience.
The consciousness of humanity is in a
transformational process right now.
A fundamental eve in evolution is occurring on
the planet.
This is why events are happening the way they
are in the world for the only thing that is
permanent is change.
A great opportunity for the expansion of
consciousness has come forth to humanity.
The realization at hand is to embrace that we
are all one entity.
An expression of one human collective
consciousness.
Yet we each have our own unique individual
way of expressing its qualities, something that
is needed for evolution to progress.

We zijn spirituele wezens, met menselijke
ervaringen.
Het bewustzijn van de mensheid bevindt zich nu in
een transformatieproces.
Op de planeet vindt nu een fundamentele omslag in
de evolutie plaats.
Dit is de reden waarom gebeurtenissen gebeuren
zoals ze in de wereld gebeuren, want het enige dat
blijvend is, is verandering.
Een mooie gelegenheid tot bewustzijnsuitbreiding
doet zich aan de mensheid voor.
Het besef is nabij om het denkbeeld te omarmen dat
we allen één entiteit vormen.
Een uitdrukking van één menselijk collectief
bewustzijn.
Toch hebben we allemaal onze eigen unieke
individuele manier om de kwaliteiten ervan uit te
drukken, iets dat nodig is voor de evolutie tot
vooruitgang.
Deze realisatie van het éne menselijk bewustzijn zal
ons uiteindelijk tot een nog grotere besef brengen
van een universeel bewustzijn en hoe de
verschillende krachten uitwerken op de grote
kosmische dans.
Want elke keer dat individueel bewustzijn zelfgerealiseerd wordt, wordt dat kleine aspect van het
universele bewustzijn eveneens gewekt en speelt
iedereen zijn of haar noodzakelijke rol in deze grote
kosmische dans, genaamd het leven.

This realization of the one human
consciousness will eventually lead us to an
even greater realization of a universal
consciousness, and how the varying forces
effect the great cosmic dance.
For each time that individual consciousness
becomes self-realized, that small aspect of the
universal consciousness becomes that much
more awakened and everyone plays his or her
necessary role in this great cosmic dance,
called life.
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