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What says the esoteric teaching with regard
to fire?

Wat zegt de esoterische leer met betrekking tot
het vuur?

Our earth and man are the products of three
fires.

Onze aarde en de mens zijn het product van drie
soorten vuur.

1. The Internal Fire, or Fire by Friction

1. Het Innerlijke Vuur, of het Vuur door Wrijving

“There is heat internal and heat external in
every atom, the breath of the Father (Spirit)
and the breath (or heat) of the Mother
(Matter).”

“Er is innerlijke en uiterlijke hitte in elk atoom, de
adem van de Vader (de Geest) en de adem (of
hitte) van de Moeder (de Stof).”

2. Fire of Mind, or Solar Fire

2. Het Vuur van het denkvermogen, of het
Zonnevuur

“The fire of knowledge burns up all action on
the plane of illusion, therefore those who
have acquired it and are emancipated are
called fires.”

“Het vuur van kennis verbrandt alle werkzaamheid
op het gebied van illusie, daarom worden zij die dit
verworven hebben en die geëmancipeerd zijn
vuren genoemd.”

3. The Fire of Spirit, or Electric Fire

3. Het vuur van de Geest, of het Elektrisch Vuur

“Lift up thy head, o Ianoo; dost thou see one,
or countless lights above thee, burning in the
dark midnight sky?”

“Hef uw hoofd op, o Ianoo; ziet gij één of ontelbare
lichten boven u branden in de donkere
middernachtelijke hemel?”

“I sense one flame, o guradeva; I see
countless undetached sparks shining in it.”

“Ik zie één vlam, o guradeva; Ik zie er oneindig
veel afzonderlijke vonken in schitteren.”

- The Secret Doctrine -

- De Geheime Leer -
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A vast array of ideas and myths regarding
creation has existed throughout human
civilization and cultures.

In de menselijke beschaving en cultuur hebben vele
ideeën en mythen met betrekking tot de schepping
bestaan.

The ancient Maya had in-depth knowledge up the
Galactic cosmos and developed a cosmic
calendar within which the evolution of human
consciousness is reflected.

De oude Maya's hadden een grondige kennis van de
Galactische kosmos en ontwikkelden een kosmische
kalender waarin zich de evolutie van het menselijk
bewustzijn weerspiegelt.

They understood how cycles of time and
movement of celestial bodies within our Milkyway galaxy affected human consciousness and
events.

Ze begrepen hoe cycli van tijd en beweging van de
hemellichamen binnen onze Melkweg invloed hadden
op het menselijk bewustzijn en gebeurtenissen.

The ancient Egyptians worshipped Ra, the Sun
God as the Almighty Creator.

De oude Egyptenaren vereerden Ra, de zonnegod als
de Almachtige Schepper.

They saw our Solar Sun as the physical
manifestation of a great Deity who ruled our solar
system and events on earth.

Zij zagen onze eigen zon als de fysieke manifestatie
van een grote godheid die ons zonnestelsel en de
gebeurtenissen op aarde regeerde.

As is true within occult cosmology in that our sun
functions as the positive nucleus of our solar
atom, and the planets that surround it are the
negative electrons.

Zoals geldt binnen de occulte kosmologie, waarin onze
zon functioneert als de positieve kern van ons zonneatoom, en de planeten die haar omringen de negatieve
elektronen zijn.

The more ancient Hindu traditions of India also
speak of many creation stories.

De oudere Hindoe-tradities van India spreken ook van
vele scheppingsverhalen.

One such story is when Lord Vishnu was lying on
an ocean of milk, on top the Serpent Sesha.

Een van die verhalen vertelt hoe Vishnoe bovenop de
slang Sesha lag, die in een oceaan van melk
ronddreef.
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A lotus sprung from his navel that contained a
god, Brahma.

Een lotus ontsproot uit zijn navel, met daarin de god
Brahma.

Having sprung from Vishnus navel, Brahma
creates all living beings, as well as the Sun,
moon, planets etcetera, and a number of other
gods and demigods.

Voortgekomen zijnde uit Vishnoe's navel schept
Brahma alle levende wezens, evenals de zon, maan,
planeten enzovoort, en een aantal andere goden en
halfgoden.

All these stories have many truths, if read
between the lines and many other myths of
creation exist, but man has grown well past the
time, when mere myths alone are sufficient
enough to reveal to him his true nature.

Al deze verhalen bevatten, als zij tussen de regels door
gelezen worden, vele waarheden en er bestaan vele
andere scheppingsmythen, maar de mens heeft de tijd
achter zich gelaten, zodat slechts enkele mythes
voldoende zijn om hem zijn ware aard te onthullen.

Man's physical body was perfected many eons
ago.

Het fysieke lichaam van de mens werd vele eeuwen
geleden geperfectioneerd.

Then his emotional or astral body was refined.

Daarna werd zijn emotionele of astrale lichaam verfijnd.

Finally, the mental nature of man was stimulated
and over recent history has evolved far.

Ten slotte werd zijn mentale aard gestimuleerd en is
gedurende de recente geschiedenis hoog geëvolueerd.

Man's intelligence has led him to the verge of
understanding the great mystery of his nature and
his place within this cosmic play we call life.

Zijn intelligentie heeft hem gebracht aan de rand van
zijn begrip van het grote mysterie van zijn aard en van
zijn plaats binnen dit kosmische spel dat “leven” heet.

However, at the same time man has sunk further
into the delusion of the physical or material world,
wherein he relies solely on his physical senses to
measure and understand the cosmos.

Echter, op hetzelfde moment zonk de mens steeds
verder weg in de waan van de fysieke of stoffelijke
wereld, waarin hij zich slechts baseert op zijn fysieke
zintuigen om de kosmos te meten en te begrijpen.

Trapped by the delusion of his senses he
struggles to reconcile the great mystery of the
microcosm and macrocosm, that science is now
unfolding. Yet his inner sense knows that his
being extends well beyond the mere material
world.

Gevangen door de waan van zijn zintuigen worstelt hij
om de grote mysteries van de microkosmos en
macrokosmos met elkaar te verzoenen, die de
wetenschap momenteel ontdekt. Toch beseft zijn
innerlijk dat zijn wezen veel verder reikt dan de louter
materiële wereld.

This dilemma has led many to cling to their
identity through egoic attachments to material
things and the false sense of security they bring.
Never-ending desires, one after another,
unnecessarily slowing the evolution of man's
consciousness.

Dit dilemma heeft ertoe geleid dat velen zich
vastklampen aan hun identiteit door egoïstische
gehechtheid aan materiële dingen en het valse gevoel
van veiligheid dat ze brengen. Opeenvolgende nietaflatende verlangens, vertragen onnodig de evolutie
van het bewustzijn van de mens.

At this point in time the majority of human
consciousness still only identifies itself as form,
though this is culminating in a great change as
science and spirituality slowly merge back
together.

Op dit moment identificeert nog steeds de meerderheid
van het menselijk bewustzijn zichzelf alleen als vorm,
hoewel dit in een grote verandering zal culmineren
doordat wetenschap en spiritualiteit zich geleidelijk aan
opnieuw samenvoegen.

Man is now just beginning to become aware of
the more subtle aspects of his nature. The limited
theological interpretations of a personal individual
god in the sky are giving way to a more
transcendental impersonal and universal God.

De mens is net begonnen zich bewust te worden van
de meer subtiele aspecten van zijn natuur geworden.
De paar theologische interpretaties van een
persoonlijke individuele God in de hemel maken plaats
voor een meer transcendentale, onpersoonlijke en
universele God.

A newer and more effective way of explaining the
existence of God avails itself to man. A way that
relies not only upon myths and beliefs, but leads
to knowing, to experience and logic. Yet many
have undermined the term God.

Een nieuwere en effectievere manier van verklaren van
het bestaan van God gebruik dient zich bij de mens
aan. Een manier die niet slechts vertrouwt op mythen
en overtuigingen, maar die leidt tot kennis, onderzoek
en logica. Toch hebben velen de term God ondermijnd.
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There are countless beings in the cosmos that
would be considered gods or creators. Every
celestial body in the heavens is the manifestation
of some kind of galactic consciousness
expressing itself through one of the many
zodiacal constellations.

Er zijn ontelbare wezens in de kosmos, die zouden
kunnen worden beschouwd als goden of scheppers.
Elk hemellichaam aan de hemel is de manifestatie van
een soort galactisch bewustzijn dat zichzelf uitdrukt
door één van de vele sterrenbeelden van de
dierenriem.

Every form in all kingdoms of nature are created
by the angelic gods, or what we esoterically call
the Deva kingdom, whose evolution runs parallel
to that of man's here on earth. The Devas fall
under two categories: negative and positive, for
those who have passed through the human stage
of life and those who have not. Humans
essentially balance the energy between the
lesser and greater Devas. So we ourselves are
essentially gods, albeit still in the making.

Iedere vorm in alle natuurrijken wordt gemaakt door de
engelachtige goden, die we esoterisch het Deva-rijk
noemen, en waarvan de ontwikkeling parallel loopt aan
die van de mens hier op aarde. De Deva's vallen onder
twee categorieën: negatieve en positieve, voor
degenen die het menselijke stadium van het leven
hebben afgelegd en degenen die dat niet hebben. De
mens balanceert in wezen met zijn energie tussen de
kleinere en grotere Deva’s. Dus zijn we zelf in wezen
goden, zij het nog steeds in staat van wording.

In the end it is only man's own soul that can bring
him to this imminent realization.

Uiteindelijk is het slechts de eigen ziel van de mens,
die hem tot dit innerlijke besef kan brengen.

So, if we simply recognize the existence of a God
that is both imminent and transcendent, a prime
Creator, then it follows that all the un-manifested
and manifested universes are simply a myriad of
reflections that originate from the One.

Dus, als we gewoon het bestaan van een God die
zowel immanent als transcendent is, als de hoogste
Schepper erkennen, dan volgt daaruit dat alle nietgemanifesteerde en gemanifesteerde universa slechts
een ontelbaar aantal reflecties zijn die afkomstig zijn
van de Ene.
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As we have entered the 21st century, where
knowledge and events are made known publicly
within minutes or hours, the majority of humans
has attained somewhat of an understanding of
the cosmos, at least to a physical degree.

Nu we de 21e eeuw zijn binnengegaan, waar kennis en
gebeurtenissen binnen enkele minuten of uren
publiekelijk bekend worden, heeft de meerderheid van
de mensen enig begrip van de kosmos verworven,
tenminste op fysiek gebied.

Einstein recognized the law in nature which says
energy equals matter multiplied by the square at
2
the speed of light: E = mc

Einstein ontdekte de natuurwet die zegt dat energie
gelijk is aan materie, vermenigvuldigd met het kwadraat
2
van de snelheid van het licht: E = mc

Thus science proved the old yoga precept that
matter and energy are two sides of the same coin
and began to recognize matter as condensed
energy moving along a continuum of constantly
changing forms.

Zo bewees de wetenschap het oude yoga voorschrift
dat materie en energie twee kanten van dezelfde
medaille zijn en begon zij materie te herkennen als
gecondenseerde energie die door een continuüm van
voortdurend veranderende vormen beweegt.

According to this the universe must have had a
beginning.

Volgens dit voorschrift moet het universum een begin
hebben gehad.

The outcome of all events has flowed from this
one point.

Het resultaat van alle gebeurtenissen is uit dit ene punt
voortgekomen.

Disregarding the question of truth of this theory
the intriguing factor of their beginning remains,
and many astronomers and scientists seriously
take into account that the universe originated at
some particular moment.

Afgezien van de vraag of deze theorie waar is, blijft de
intrigerende factor van hun begin overeind, en vele
astronomen en wetenschappers houden er serieus
rekening mee dat het universum op een bepaald
moment is ontstaan.

As long as we do not know how this happened,
we can only accept this as a reasonable
assumption.

Zolang we niet weten hoe dit gebeurd is, kunnen we dit
alleen als een redelijke veronderstelling aannemen.

And even though the cosmos and solar system in
which we inhabit are much older than modern
science understands at this point, the true
question that remains is: how and why?

En zelfs ondanks dat de kosmos en het zonnestelsel
waarin wij leven veel ouder zijn dan de moderne
wetenschap op dit moment begrijpt, blijft de echte
vraag over: hoe en waarom?
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The creation story begins roughly at this point:
the origin.

Het scheppingsverhaal begint ongeveer op dit punt: de
oorsprong.

The explanation rests on one great axiom:
something cannot be created from nothing.

De uitleg berust op één groot axioma: iets kan niet
worden gemaakt uit niets.

At first this seems perfectly logical, and for many
may seem intuitively correct, but for the good
order of things it will be attempted to be explained
here. This axiom is an abstract explanation.

Op het eerste gezicht lijkt dit logisch, en voor velen
mag dit intuïtief correct lijken, maar voor de goede orde
gaan we dit proberen hier nader toe te lichten. Dit
axioma is een abstracte verklaring.

If you find yourself lost in thought, this is to be
expected.

Het kan zijn dat je je in je gedachten verliest, zoals te
verwachten valt.

Be patient with this expounding process.

Enig geduld wordt gevraagd bij deze uiteenzetting.

The explanation begins with three related
statements:

De verklaring begint met drie stellingen die met elkaar
verband houden:

1. An infinite quantity of matter would completely
fill space which it doesn't, so matter and energy
must be finite.

1. Een oneindige hoeveelheid materie zou de ruimte
volledig in beslag nemen, hetgeen niet zo is, dus
materie en energie moet eindig zijn.

The number is so large and incomprehensible but
it is still finite and not infinite. No matter how large
the number may be, it is no closer to infinity than
the number one.

Het getal is zeer groot en niet te bevatten maar het is
nog steeds eindig en niet oneindig. Hoe groot het getal
ook is, het nadert niet dichter tot oneindig dan het getal
één.

2. When one characteristic of something is finite,
then all its characteristics must be finite. Matter is
then finite in all respects: speed, quantity,
distance etcetera.

2. Wanneer een kenmerk van iets eindig is, dan moet
het geheel der kenmerken ook eindig zijn. Materie is
dan eindig in alle opzichten: snelheid, hoeveelheid,
afstand enzovoort.

To explain this: if matter did not exist there would
be nothing to gauge the distance between
anything, the quantity of anything or the speed at
which anything could move. Preceding this,
space was spaceless and time was timeless.

Ter verduidelijking: als materie niet bestond zou er
niets zijn waarmee de afstand tussen wat dan ook, de
hoeveelheid ervan of de snelheid waarmee iets kan
bewegen gemeten kan worden. Voorafgaande hieraan
was de ruimte ruimteloos en de tijd tijdloos.

Ponder on this.

Denk hierover na.

3. Time as the counterpart matter is also finite.
This can be explained by stating that time is
movement and exists by the grace of matter and
is defined as the propagation of the vibration in
the force-field of an atom.

3. Tijd als tegenhanger van materie is ook eindig. Dit
kan worden verklaard door te stellen dat tijd beweging
is en bestaat bij de gratie van materie en wordt
gedefinieerd als het zich voortplanten van de trillingen
in het krachtveld van een atoom.

Time is therefore bound by a finite speed, and the
repetition of finite advance can properly be
compared to the ticking of a clock. No matter how
many millions of years, the clock should continue
tick and the result would never be infinite. And in
other words: even the eternal continuance of
finite events never results in infinity. Even after
billions and billions of years not even one second
of eternity would have passed. Unlimited
continuance can never become infinite.

Tijd is derhalve gebonden aan een eindige snelheid, en
de herhaling van de eindige voortgang kan goed
worden vergeleken met het tikken van een klok. De
klok moet steeds doortikken en het maakt niet uit
hoeveel miljoenen jaren, en het resultaat zou nooit
oneindig zijn. Met andere woorden: zelfs de eeuwige
voortzetting van eindige gebeurtenissen resulteert nooit
in oneindigheid. Zelfs na miljarden en miljarden jaren
zou er niet één seconde van de eeuwigheid zijn
verstreken. Onbeperkte voortzetting kan nooit oneindig
worden.
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From these three statements we can logically
conclude that matter, energy and time all had a
beginning, thus originated or were created
because something cannot be created from
nothing. So what could have been the origin of
the gigantic quantity of matter that now exists in
the universe? Could it have come from a void?
Initially it may seem that matter and energy did
appear out of nothing. Can we allocate something
“formless” as being something at all? The answer
we get drives from the axiom:

Uit deze drie stellingen kunnen we logischerwijs
concluderen dat materie, energie en tijd allemaal een
begin hadden, en zo ontstonden of gemaakt werden,
omdat iets niet kan worden gemaakt uit niets. Wat kan
dus de oorsprong van de gigantische hoeveelheid
materie zijn geweest die nu bestaat in het heelal? Zou
het kunnen zijn voortgekomen uit de leegte? In eerste
instantie lijkt het erop dat materie en energie uit het
niets verschenen. Kunnen we iets wat "vormloos" is wel
“iets” noemen? Het antwoord komt voort uit het axioma:

Something cannot be created from nothing.
Submission: the universe was created.
First conclusion: the creation is nothing more or
less than the mutation of what already existed.
Ponder on this.

Iets kan niet worden gemaakt uit niets.
Hieruit volgt: het universum werd gecreëerd.
Eerste conclusie: de schepping is niets meer of minder
dan een mutatie van wat al bestond.
Denk hierover na.

For the conclusion is logical and simple but worth
lots of critical thought because from this we
obtain the equally logical and simple yet
irrefutable demonstration of the higher powers
existence.

Want de conclusie is logisch en eenvoudig, maar zeer
de moeite waard om kritisch te overdenken, want
hiermee krijgen we een even logische als eenvoudige,
maar onweerlegbare demonstratie van het bestaan van
hogere machten.
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Could the origin of the entire universe have
emerged from the void or the nothing?

Zou de oorsprong van het hele universum kunnen zijn
voortgekomen uit de leegte of het niets?

Yes, and this is the most crucial point in
understanding the axiom. The real question is
then: if before the creation existed the void or the
nothing, then how could anything have been
created if there was only nothing? This is one of
the most predominant questions in modern
physics and cosmology: how could the universe
have originated out of nothing?

Ja, en dit is de meest cruciale punt in het begrijpen van
het axioma. De echte vraag is dan: als er vóór de
schepping een leegte of niets bestond, hoe kan dan
van alles zijn gecreëerd als er niets was? Dit is één van
de allerbelangrijkste vragen in de moderne
natuurkunde en kosmologie: hoe zou het heelal kunnen
zijn ontstaan uit het niets?

This statement can be upheld by proving that the
total nothing has never existed and that the
already existing has always existed. The
comprehension of the axiom then lies with
understanding the difference between the nothing
and the total nothing. The concept of the total
nothing its self-explanatory, a totality without
probability or possibility of any time.

Deze stelling kan aanvaard worden door te bewijzen
dat het totale niets nooit heeft bestaan en dat het reeds
bestaande altijd heeft bestaan. Het begrijpen van het
axioma ligt dan in het begrijpen van het verschil tussen
het “Niets” en het “Totale Niets”. Het concept van het
Totale Niets is vanzelfsprekend een totaliteit zonder
kans of mogelijkheid van enige tijd.

Simply put: that if only nothing exists, then
nothing could ever exist. It is perfectly logical that
we can negate this as a possibility and of itself
completely, because we exist right now. The
sheer nature of our existence negates the
possibility of the total nothing ever existing. So
why can we then say about this already existing?

Simpel gezegd: dat als er slechts “Niets” bestaat, dan
zou er nooit iets hebben kunnen bestaan. Het is
volkomen logisch dat we dit volledig als mogelijkheid
op zichzelf kunnen negeren, omdat wij op dit moment
bestaan. Alleen al de aard van ons bestaan ontkent de
mogelijkheid van dat een totaal niets ooit heeft
bestaan. Dus waarom kunnen we dat dan zeggen over
dit reeds bestaande?

Statement: if ever in the past “The Total Nothing”
had existed it would have been permanent.

Stelling: als er ooit in het verleden “Het Absolute Niets”
had bestaan, dan zou dit altijd zo zijn gebleven.

Submission: “The Total Nothing” is not permanent
because the universe does exist even if
temporarily.

Hieruit volgt: “Het totale Niets” is niet permanent, omdat
het universum bestaat, zelfs al zou dat slechts tijdelijk
zijn.

Second Conclusion: “The Already Existing” has
then always existed and is infinite in time. “The
Total Nothing” has never existed.

Tweede Conclusie: "De Reeds Bestaande” heeft dan
ook altijd bestaan en is oneindig in de tijd. "Het Totale
Niets" heeft nooit bestaan.
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As one ponders on this deeply you will begin to
realize the importance of the context in which we
are discerning something from nothing. It then
seems that the already existing is the same as
the eternal. It has always existed and will
continue to exist without beginning or end, and is
beyond all space and time.

Als je hier diep over nadenkt begin je het belang van de
context waarin we “iets” van “niets” onderscheiden te
beseffen. Dan blijkt dat het reeds bestaande hetzelfde
is als het eeuwige. Het heeft altijd bestaan en zal altijd
blijven bestaan, zonder begin of einde, en speelt zich
voorbij alle ruimte en tijd af.

The second conclusion does not substantiate the
axiom, because it is derived from it. The
substantiation will have to be found by another
approach that doesn't begin by the existence of
the universe. The original form of all that now
exists is therefore indestructible; it does not age
or change; it is absolute.

De tweede conclusie onderbouwt niet het axioma, want
het is ervan afgeleid. De onderbouwing zal gevonden
moeten worden door een andere benadering, een die
niet begint met het bestaan van het universum. De
oorspronkelijke vorm van alles wat nu bestaat is
derhalve onvernietigbaar; het wordt niet ouder en
verandert niet; het is absoluut.

In the future the already existing will be referred
to as “The Absolute”.

In de toekomst zal het bestaande worden aangeduid
met "Het Absolute".

Statement: “The Absolute” is infinite in time.

Stelling: "Het Absolute" is oneindig in de tijd.

Submission: Time can never be infinite because it
is a limited mechanism.

Hieruit volgt: Tijd kan nooit oneindig zijn, want het is
een beperkt mechanisme.

Third conclusion: Then the definition of time in
“The Absolute” is completely different from our
definition of time.

Derde conclusie: Dan is definitie van tijd ten aanzien
van "Het Absolute" totaal verschillend van onze
definitie van de tijd.

We could have known this because “The
Absolute” is the origin of our existence, including
time. Since the moment of creation a finite time in
this finite universe is moving forward at a finite
speed.

We zouden dit hebben kunnen weten, want “Het
Absolute” vormt de oorsprong van ons bestaan, met
inbegrip van de tijd. Vanaf het moment van de
schepping beweegt een eindige tijd in dit eindige
universum voorwaarts met een eindige snelheid.

Time in the absolute is omni-directional time or
time moving at infinite speed from the past to the
future and back again. All time existing
simultaneously. The conclusion that “The
Absolute” exists in infinite time introduces the
concept of infinity.

Tijd in “Het Absolute” is omni-directionele tijd ofwel tijd
die met oneindige snelheid van het verleden naar de
toekomst beweegt en weer terug. Alle tijden bestaan
gelijktijdig De conclusie dat “Het Absolute” bestaat in
een oneindige tijd, introduceert het concept van
oneindigheid.

Here we come across the problem that so many
people are used to the mathematical meaning of
the term infinity, that they have the greatest
difficulty in thinking in terms of “the absolute
infinity.”

Hier komen we bij het probleem dat zo veel mensen
gewend zijn aan de wiskundige betekenis van de term
oneindigheid, dat ze de grootste moeite hebben met
het denken in termen van “de absolute oneindigheid”.

The latter is an existential infinity: the
endlessness of being, for the being that
encompasses all consciousness within itself.

Deze laatste is een existentiële oneindigheid: de
eindeloosheid van het zijn, voor het wezen dat alle
bewustzijn in zichzelf omvat.

To make it clear that the existential infinity is a
totality and therefore also contains the finite, we
can make use of the mathematical comparison
using the progression of that number.

Om duidelijk te maken dat de existentiële oneindigheid
een geheel is en dus ook het eindige omvat, kunnen
we gebruik maken van de wiskundige vergelijking met
gebruikmaking van de progressie van dat getal.

As soon as one progression is infinite, it then
contains every progression of every finite
number, no matter how large this may be. The
infinite therefore contains all possibilities of any
progression, and is one infinity and never more.

Zodra een progressie oneindig is, omvat zij elke
progressie van elk eindige hoeveelheid, hoe groot deze
ook mag zijn. Het oneindige bevat daarom alle
mogelijkheden van elke willekeurige progressie, en is
één oneindigheid en nooit méér.
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Statement: When one property of something is
infinite, then all its properties are infinite, because
it is then unbounded.

Stelling: Wanneer één eigenschap van iets oneindig is,
dan zijn alle eigenschappen oneindig, omdat het dan
onbegrensd is.

Submission: “The Absolute” exists in infinite time.

Hieruit volgt: "Het Absolute” bestaat in de oneindige
tijd.

Fourth conclusion: Then “The Absolute” is infinite
in all respects and is the infinite origin of all
existence; “THE ABSOLUTE ALL”

Vierde conclusie: Dan is "Het Absolute” oneindig in elk
opzicht en is daarmee de oneindige oorsprong van alle
bestaan; "HET ABSOLUTE AL"
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The existential infinity of the absolute is also valid
for values other than just numbers.

De existentiële oneindigheid van het absolute geldt ook
voor andere waarden dan alleen maar getallen.

It is the endlessness of being, or the being whose
intellect encompasses all consciousness, all
intelligence, all creativity and talent.

Het is de eindeloosheid van het zijn, of van het wezen
wiens intellect alle bewustzijn, alle intelligentie, alle
creativiteit en talent omvat.

It is the Almighty Creator of the universe, “The
All-consciousness”, impersonal and unmanifested.

Het is de Almachtige Schepper van het heelal, “Het AlBewustzijn”, onpersoonlijk en niet-gemanifesteerd.

All cells are but microcosmic reflections of the
one supreme Self.

Alle cellen zijn slechts microkosmische reflecties van
het Ene Opperste Zelf.

The axiom is still acceptable, but not yet proved:
Something cannot be created from nothing.

Het axioma is nog altijd acceptabel, maar nog niet
bewezen: Iets kan niet worden gemaakt uit niets.

Only when this has been demonstrated beyond a
doubt, can there be any talk of proof?

Wanneer dit onomstotelijk is aangetoond, kan er dan
pas sprake zijn van bewijs?

Statement: “The All-Consciousness” contains all
possibilities: “The All”, because it is unbounded.

Stelling: Het “Al-Bewustzijn” omvat alle mogelijkheden:
“Het Al”, want het is onbegrensd.

Submission: So then the non-existing or “Nothing”
is also a possibility within the “All”.

Hieruit volgt: Dan is dus het niet-bestaande of "Niets"
eveneens een mogelijkheid binnen “Het Al".

Fifth Conclusion: Then “The All-Consciousness”
also possesses the possibility of “The Nothing”
and “The All” is also “The Nothing”.

Vijfde Conclusie: Dan bezit “Het Al-bewustzijn" ook de
mogelijkheid van "Het Niets" en is "Het Al" ook "Het
Niets".

“The All” and “Nothing” must then exist in an
indivisible Unity.

“Het Al” en “Het Niets” moeten dan ook bestaan als een
ondeelbare Eenheid.

It would seem that this conclusion leads us into a
dead end, where we are in danger, losing our
sense of order and logic.

Het lijkt erop dat deze conclusie ons over een
doodlopende weg leidt, waar we in gevaar zijn, omdat
we ons gevoel van orde en logica kwijtraken.

Are we guilty in a serious fault of our thinking?

Zijn we ten prooi aan een ernstige denkfout?

Does nothing also apply as infinite?

Is “Niets” dan ook oneindig?

More’s the pity it does. The “Nothing” is the
complete boundless dark emptiness that has no
end.

Des te erger: jazeker! Het “Niets” is de complete
grenzeloze, donkere leegte waaraan geen einde komt.

It is also the only eternity we are able to imagine.

Het is ook de enige eeuwigheid waar we ons een
voorstelling van kunnen maken.

The endless void, no speck of dust, no shimmer
of light, no movement, no aging, no change,
indivisible nothing!

De eindeloze leegte, geen stofje, geen sprankje licht,
geen beweging, geen veroudering, geen verandering,
een ondeelbaar “niets”!

“Space is the one eternal thing that we can
most easily imagine, immovable in its
abstraction and uninfluenced by either the
presence or absence in it of an objective
Universe…

“Ruimte is het enige eeuwige ding dat we ons
gemakkelijk kunnen voorstellen, onbeweeglijk in
zijn abstractie en niet beïnvloed door hetzij de
tegenwoordigheid of de afwezigheid van een
objectief Universum…

It is, as taught in the esoteric teachings,
neither limitless void, nor conditioned
fullness, but both.”

Het is, zoals het in de esoterische leringen
onderwezen wordt, noch oneindige leegte, nog
een bepaalde gevuldheid, maar beide tegelijk.”

- The Secret Doctrine -

- De Geheime Leer 8

In other words: the nothing complies with the
requirements of the absolute as we have defined
them.

Met andere woorden: het niets voldoet aan de eisen
van “Het Absolute” zoals wij die hebben gedefinieerd.

It is infinite in all respects and exists an infinite
time.

Het is oneindig in alle opzichten en het bestaat
oneindig lang.

What is not so clear, is what we have achieved
with this conclusion. On one hand the absolute is
everything and on the other hand it is nothing. At
first sight an impossible conclusion because it
may mean that the creation did take place from
nothing. So how can “The All” under which our
universe falls at the same time be nothing? The
brainwork needed to answer this question has
already been done. This is only possible when
“The All” consists of pure contradictions or, but
another way, when it is composed of
counteracting principles that leave the original
infinity of the “Nothing” unchanged.

Wat we hebben bereikt met deze conclusie is niet zo
duidelijk. Enerzijds is het Absolute alles en anderzijds
is het niets. Op het eerste gezicht een onmogelijke
conclusie, omdat het kan betekenen dat de schepping
heeft plaatsgevonden vanuit het niets. Dus hoe kan het
“Al” waaronder ons universum valt op hetzelfde
moment niets zijn? Het denkwerk voor de
beantwoording van deze vraag is al gedaan. Dit is
alleen mogelijk als het “Al” uit pure tegenstrijdigheden
bestaat of, anders gezegd, als het bestaat uit elkaar
opheffende principes die de oorspronkelijke
oneindigheid van het “Niets” onveranderd te laten.

These contradictions are reflected as all the
dualities in life: male-female, good-evil, night-day,
positive-negative, expansion and contraction
etcetera. These counteracting principles for
contradictions can be primarily regarded as the
plus and minus of an electrical charge or the
north and south pole of a magnet. For example,
our universe must have an opposite in the form of
a second universe in which matter is polarized
exactly opposite. The discovery of anti-matter
only makes this clear.

Deze tegenstrijdigheden weerspiegelen zich als alle
dualiteiten in het leven: man-vrouw, goed-kwaad,
nacht-dag, positief-negatief, uitzetting en inkrimping
enzovoort. Deze elkaar opheffende uitgangspunten als
tegenstellingen kunnen vooral worden beschouwd als
de plus en min van een elektrische lading of de noorden zuidpool van een magneet. Zo bijvoorbeeld moet
ons universum een spiegelbeeld hebben in de vorm
van een tweede universum waarin materie precies
tegengesteld gepolariseerd is. Slechts de ontdekking
van antimaterie verklaart dit.

With this we have discovered an important
limitation of “The All”, it is certainly everything, but
only by virtue of exact opposites that are
internally zero. To anyone deeply thinking over
this, it soon becomes clear that the “Nothing” has
the upper hand in this game of possibilities.
Everything in the “All-consciousness” was bound
to the iron laws of the cosmos in which everything
must exist out of opposites for the sake of the
“Nothing”. The concept of the “Nothing” is difficult
to conceive. All preconceived believes about the
nothing in relation to the cosmos can challenge
the mind.

Hiermee hebben we een belangrijke beperking van
“Het Al” ontdekt: het omvat zeker alles, maar wel
dankzij exacte tegenpolen die elkaar opheffen. Voor
iedereen die hier diep over nadenkt, wordt het al snel
duidelijk dat het “Niets” de overhand heeft in dit spel
van mogelijkheden. Alles in het “Al-Bewustzijn” was
gebonden aan de ijzeren wetten van de kosmos,
waarin alles uit tegenstellingen moet bestaan in het
belang van het “Niets”. Het concept van het “Niets” is
moeilijk te bevatten. Alle vooropgezette meningen over
het “Niets” ten opzichte van de kosmos vormen een
uitdaging voor de geest.

“I am trying to bring you closer to Infinity, not
merely to give you an exquisite concept but
so that you may acquire refinement of
consciousness. If through the knowledge of
causes we expand our consciousness, then
through the cognition of quality we refine it.

“Ik tracht u dichter bij de oneindigheid te brengen,
niet slechts om u een uitgelezen concept te
bieden maar opdat u verfijning van bewustzijn
mag verwerven. Als wij door de kennis van
oorzaken ons bewustzijn vergroten, dan verfijnen
we het door middel van de kennis van de
hoedanigheid.

This property, and the quality of thought and
feeling, will evince the cognition of the origins
of creation.”

Deze eigenschap en de kwaliteit van gedachte en
gevoel zullen de kennis van de oorsprong van de
schepping aantonen.”

- Infinity Book II – Signs of Agni Yoga -

- Oneindigheid II – Agni Yoga -
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“The Nothing” is then the origin of the infinity.
With this conclusion the pieces of the puzzle
begin to fall into place. Everything becomes clear
when we turn the thing around and begin with the
origin: “The Nothing”.

Het “Niets” is dan ook de oorsprong van de
oneindigheid. Met deze conclusie beginnen de stukjes
van de puzzel op hun plaats te vallen. Alles wordt
duidelijk als we de zaak omdraaien en beginnen met de
oorsprong: “Het Niets”.

Before the creation existed – nothing - the only
difference being that the word means something
other than what we usually think of it in this
context. “The Nothing” is infinite, and the infinite
contains “The All”, “The All-Consciousness,” but
only so long as it exists out of absolute
counteractions. The inevitable consequence of
the endless dark emptiness was that it contained
an almighty intellect. The endless “Nothing” is the
origin of the omnipotence, omniscience, and
omnipresence of the “All-Consciousness” and this
last is the power of the infinite “Nothing”.

Vóór de schepping bestond, was het enige verschil dat
het woord “niets” iets anders betekent dan wat we er
meestal in dit verband bij denken. "Het Niets" is
oneindig, en het oneindige bevat "Het Al", "Het AlBewustzijn”, maar slechts zolang als het bestaat uit
absolute tegenstellingen. Het onvermijdelijke gevolg
van de eindeloze donkere leegte was dat het een
almachtig intellect bevatte. Het eindeloze “Niets” is de
oorsprong van de almacht, alwetendheid en
alomtegenwoordigheid van het “Al-Bewustzijn” en dit
laatste vormt de kracht van het oneindige “Niets”.
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This final statement may sound obtuse while the
mind tries to reconcile the contradictions of the
“Nothing”. This complex axiom again humbly asks
for your patience.

Deze laatste stelling klinkt misschien stompzinnig
terwijl de geest probeert de tegenstellingen van het
“Niets” met elkaar te verzoenen. Dit complex axioma
vraagt andermaal nederig om uw geduld.

To finally demonstrate proof of the axiom we can
state that,

Om uiteindelijk het bewijs te tonen van het axioma,
kunnen we stellen dat

1. Prior to the creation, was “The Infinite Nothing.”

1. "Het Oneindige Niets” er voorafgaand aan de
schepping, was.
2. Het oneindige bevatte uiteraard alle mogelijkheden:
“Het AL."
3. "Het Niets" kon alleen elkaar opheffende principes of
tegenstrijdigheden bevatten die bij elkaar geteld tot nul
of niets leidden.
4. Dus is “Het Niets” gelijk aan “Het Al”, samengesteld
uit tegenstellingen.
5. "Het AL" had het vermogen om het huidige heelal te
scheppen zo lang het bestond uit tegenstellingen die
de oorspronkelijke oneindigheid van het "Niets"
ongewijzigd lieten.
Eindconclusie: "Het Totale Niets" in het axioma heeft
nooit bestaan, waarmee het axioma is bewezen.

2. The infinite obviously contained all possibilities,
“The ALL.”
3. “The Nothing” could only contain counteracting
principles or contradictions that integrally
amounted to zero or nothing.
4. Then “The Nothing” is “The All” that is
composed of contradictions.
5. “The ALL” had the ability to create the present
Universe as long as it existed out of
contradictions that left the original infinity of “The
Nothing” unchanged.
Final Conclusion: “The Total Nothing” in the
axiom has never existed, and with this the axiom
is proved.
33:12
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My shape is un-manifest but I pervade the whole
universe.

Mijn vorm is niet-manifest, maar ik doordring het hele
universum.

All beings have their being in me but I am not
limited by them.

Alle wezens hebben hun bestaan in mij, maar ik word
niet door hen beperkt.

Behold the power of my yoga, those beings do
not really dwell in me

Aanschouw de kracht van mijn yoga, die wezens
verblijven niet echt in mij

Though the Sustainer and Creator of being, my
Self in reality is not confined within them

Hoewel de Ondersteuner en Schepper van het “zijn”, is
mijn Zelf in werkelijkheid niet tot hen beperkt.

As the storm wind which resides in the ether
likewise remember this.

Als de stormwind, die in de ether verblijft, onthoud ook
dit.
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All beings move in me; during the final dissolution
all creatures return to un-manifested nature at the
beginning of creation.

Alle wezens bewegen in mij; tijdens de laatste
ontbinding keren alle schepselen terug naar de nietgemanifesteerde natuur van het begin van de
schepping.

I send them forth again.

Ik stuur ze weer verder.

Establishing my own nature, I release this host of
being forth, time after time, without their will,
according to their nature.

Terwijl ik mijn eigen natuur vestig, laat ik deze gastheer
van het zijn weer vrij, keer op keer, zonder hun wil, in
overeenstemming met hun aard.

These actions do not bind me; I am like an
onlooker, detached in the midst of this work.

Deze acties binden me niet; Ik ben als een
toeschouwer, vrijstaand te midden van dit werk.

Under my watchful eye nature brings forth the
whole creation.

Onder mijn toeziend oog brengt de natuur de hele
schepping voort.

Both sentient and insentient beings.

Zowel voelende als niet-voelende wezens.

That is how the world keeps turning.

Zo blijft de wereld draaien.
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We have thoroughly examined the complex and
intricate process of “How?”. But now we must
ponder upon the next question: Why?

We hebben het complexe en ingewikkelde proces van
“Hoe?” diepgaand bestudeerd. Maar nu moeten we
nadenken over de volgende vraag: “Waarom?”

Before the creation of the universe the “AllConsciousness”, which is formless and
motionless, existed within the Eternity of the
infinite “Nothing”. It existed but it didn't. It was the
irrefutable Creator of the universe but it wasn't,
because it had not yet manifested itself in
anything. The choice had not been made; the
consciousness only was, until “OM” said the
Almighty One.

Vóór de schepping van het universum bestond het “AlBewustzijn”, dat zonder vorm en onbeweeglijk is,
binnen de eeuwigheid van het oneindige “Niets”. Het
bestond, maar ook weer niet. Het was de
onweerlegbare Schepper van het heelal, maar ook
weer niet, omdat het zichzelf nog niet in wat dan ook
gemanifesteerd had. De keuze was niet gemaakt; het
bewustzijn was er slechts, totdat de Almachtige “OM”
zei.

Thus all came into manifestation.

Zo kwam alles tot manifestatie.

The aim of the creation was the self-mutating of
the Creator so that it could say, “I AM.” Instead of
just being it decided on becoming.

Het doel van de schepping was de verandering van
zichzelf van de Schepper zodat hij kon zeggen: "IK
BEN." In plaats van alleen maar te zijn besloot Hij te
worden.

I Am

Ik Ben

I Am … That

Ik Ben ... Dat

“I am” is more than just being, it is becoming.
Becoming the presence that “I Am … That.”
Another way to explain this, is that the “AllConsciousness” could not truly love itself,
because it is an indivisible entity. If it did love
itself, it would be forced love upon itself which is
not real love. Or at least not the perfect altruistic
universal love which was the goal of the creation
process. We could say that love is so important
that the whole creation of the universe is only a
means of obtaining it. So it divided itself, so could
it love itself.

"Ik ben" is meer dan alleen maar “zijn”, het is “worden”.
De aanwezigheid worden dat “Ik … DAT Ben" Een
andere manier om dit uit te leggen, is dat het “AlBewustzijn” niet echt van zichzelf kan houden, omdat
het een ondeelbare entiteit is. Als het van zichzelf hield,
zou dit gedwongen eigenliefde betekenen, hetgeen
geen echte liefde is. Of in ieder geval niet de volmaakte
altruïstische universele liefde, die het doel was van het
scheppingsproces. We zouden kunnen zeggen dat de
liefde zo belangrijk, is dat de hele schepping van het
universum slechts een middel is om deze te verwerven.
Dus verdeelde zij zichzelf, opdat zij zichzelf kon
liefhebben.
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“OM” said the almighty one. Thus all came into
manifestation. The origin of the word is in the
absolute and the word contains all aspects of the
goal of creation. When speaking up the purpose
of creation it divided itself, so it could love itself.
Love makes the universe go around. Love that
asks of nothing, love that gets its full satisfaction,
only for giving. This is true Cosmic Love, the very
essence of all truth. This is the kind of love we
need to develop in our hearts, if humanity is to
move forth into the Golden Age. For love is the
only power in the universe that can reconcile the
contradictions of the “Nothing”, while leaving it
intact. Love is then so important that the entire
creation of the universe is only a means of
obtaining it. Ponder on this, for all this makes it
clear that love is truly the meaning of life. Selfless
impersonal love, the love-will of the ”AllConsciousness”, Prime Creator.

"OM", zei de Almachtige. Zo kwam alles tot
manifestatie. De oorsprong van het woord is gelegen in
de absolute en het woord bevat alle aspecten van het
doel van de schepping. Sprekend over het doel van de
schepping verdeelde deze zichzelf, opdat zij zichzelf
kon liefhebben. Liefde zet het heelal in beweging.
Liefde die niets vraagt, de liefde die haar totale
voldoening slechts ontleent aan geven. Dit is ware
Kosmische Liefde, de diepste essentie van alle
waarheid. Dit is het soort liefde dat we in ons hart
moeten ontwikkelen, om de mensheid voort te stuwen
naar het Gouden Tijdperk. Want liefde is de enige
kracht in het universum die de tegenstellingen van het
“Niets” kan verzoenen, terwijl het toch intact blijft.
Liefde is daarom zo belangrijk dat de hele schepping
van het universum is slechts een middel is om deze te
verwerven. Denk hier over na, want dit alles maakt
duidelijk dat liefde echt de zin van het leven is.
Onbaatzuchtige onpersoonlijke liefde, de Wil tot Liefde
van het “Al-bewustzijn”, de Eerste Schepper.
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