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INLeIDING

Dit boek heet De 7 spirituele wetten van succes, 

maar het had net zo goed De 7 spirituele wet-

ten van het leven kunnen heten, want de natuur past 

dezelfde principes toe bij het creëren van de hele 

materiële werkelijkheid – alles wat we kunnen zien, 

horen, ruiken, proeven of aanraken.

In mijn boek Leven in overvloed: ontwikkel je 

on begrensde mogelijkheden stap voor stap heb ik de 

stappen naar het besef van rijkdom op een rijtje gezet, 

uitgaande van een wezenlijk begrip van het functio-

neren van de natuur. De 7 spirituele wetten van suc-

ces vormen de kern van deze leer. als deze kennis deel 

is geworden van je bewustzijn, zul je het vermogen 

hebben om met moeiteloos gemak onbegrensde rijk-

dom te verwerven en iedere onderneming met succes 

te voltooien.
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Succes zou omschreven kunnen worden als voort-

durend gelukkiger worden en gestaag verwezenlij-

ken van doelen die de moeite waard zijn. Succes is 

het vermogen om je wensen moeiteloos te kunnen 

vervullen. en toch wordt succes, het vergaren van 

rijkdom inbegrepen, altijd beschouwd als een proces 

waar je hard voor moet werken, en vaak als iets wat 

ten koste van anderen gaat. We hebben een meer spi-

rituele benadering van succes en overvloed nodig: de 

brede stroom van goede dingen naar ons toe. als we 

de spirituele wetten kennen en toepassen, komen we 

in harmonie met de natuur en creëren we onbekom-

merd, met plezier en liefde.

Succes heeft vele aspecten, waarvan materiële 

rijkdom er maar één is. Bovendien is succes een reis, 

niet een bestemming. Materiële weelde, in al haar 

verschijningsvormen, is een van de dingen die de 

reis veraangenamen. Maar succes is ook een goede 

gezondheid, energie en enthousiasme voor het leven, 

bevredigende relaties, creatieve vrijheid, emotionele 
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en psychische stabiliteit, een gevoel van welzijn en 

gemoedsrust.

Zelfs al hebben we al deze dingen, dan nog zullen 

we een onvoldaan gevoel hebben als we niet de zaden 

van de goddelijkheid in ons voeden. eigenlijk zijn wij 

de goddelijkheid in vermomming, en de embryonale 

goden en godinnen in ons streven ernaar zich 

volledig te ontwikkelen. echt succes is dan ook het 

ondergaan van een wonder. het is de ontwikkeling 

van de goddelijkheid in ons. het is de gewaarwording 

van de goddelijkheid waar we ook gaan of staan, in 

alles wat we waarnemen: in de ogen van een kind, in 

de schoonheid van een bloem, in de vlucht van een 

vogel. als we ons leven beginnen te ervaren als de 

wonderbaarlijke uiting van de goddelijkheid – niet 

af en toe, maar altijd –, dan weten we wat succes 

eigenlijk betekent.

m
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Laten we, voordat ik de zeven spirituele wetten ga 

definiëren, even stilstaan bij het begrip wet. een 

wet is het proces waarbij het onzichtbare zichtbaar 

wordt, waarbij de waarnemer het waargenomene 

wordt, waarbij de toeschouwer de omgeving wordt, 

waardoor de dromer de droom kenbaar maakt.

De hele schepping, alles wat er bestaat in de 

stoffelijke wereld, is het resultaat van het niet-

manifeste dat zichzelf verandert in het manifeste. alles 

wat we kunnen zien, is ontstaan uit het onbekende. 

ons lichaam, het stoffelijke universum, echt alles 

wat we met onze zintuigen kunnen waarnemen, is de 

transformatie van het niet-manifeste, onbekende en 

onzichtbare naar het manifeste, bekende en zichtbare.

het stoffelijke universum is niets anders dan het 

eigen Ik dat op zichzelf terugvalt om zichzelf te onder-

gaan als ziel, geest en materie. Met andere woorden, 

alle scheppingsprocessen zijn processen waarbij het 

eigen ik of de goddelijkheid zich uit. het bewustzijn 

in beweging uit zich als de objecten van het univer-
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sum in de eeuwige dans van het leven.

De bron van alle schepping is de goddelijkheid (of 

de ziel), het proces van schepping is de goddelijkheid 

in beweging (of de geest) en het object dat wordt 

geschapen is het stoffelijke universum (met inbegrip 

van het lichaam). Deze drie componenten van de 

werkelijkheid – ziel, geest en lichaam, of waarnemer, 

het proces van waarnemen en het waargenomene – 

zijn in wezen hetzelfde. Ze hebben allemaal dezelfde 

oorsprong: het veld van pure potentialiteit, dat 

volledig niet-manifest is.

De natuurwetten van het universum zijn dit hele 

proces van goddelijkheid in beweging, of bewustzijn 

in beweging. als we deze wetten begrijpen en in ons 

leven toepassen, kan alles wat we willen gecreëerd 

worden, want dezelfde wetten die de natuur gebruikt 

om een bos te creëren, of een melkweg, of een ster, 

of een menselijk lichaam, kunnen ook de vervulling 

van onze grootste wensen opleveren.
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1

De Wet VaN 
pUre poteNtIaLIteIt

De bron van de hele schepping is puur bewustzijn... 

pure potentialiteit die ernaar streeft zich te uiten, 

van niet-manifest manifest te worden.

En als we ons realiseren dat ons ware  

Ik uit pure potentialiteit bestaat, worden we  

één met de kracht die alles in  

het universum  manifest maakt.

De zeven spirituele wetten van succes 31e druk.indd   13 18-03-15   13:20



In het begin

Was er noch bestaan noch niet-bestaan,

Heel deze wereld was niet-manifeste  energie...

De Ene ademde zonder lucht, alleen met 

Zijn eigen kracht

Er was niets anders...

‘hymne der Schepping’, Rig Veda

De eerste spirituele wet van het succes is de wet 

van pure potentialiteit. Deze wet is gebaseerd 

op het feit dat wij, in onze oerstaat, puur bewustzijn 

zijn. puur bewustzijn is pure potentialiteit, het veld 

van alle mogelijkheden en oneindige creativiteit. puur 

bewustzijn is onze spirituele essentie. het is oneindig 

en onbegrensd, en is ook pure vreugde. andere ken-

merken van bewustzijn zijn pure kennis, oneindige 

stilte, volmaakt evenwicht, onoverwinnelijkheid, 

eenvoud en gelukzaligheid. Dat is de kern van onze 

aard. De kern van onze aard is pure potentialiteit.

als je de kern van je aard ontdekt en weet wie je 
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eigenlijk bent, ligt in die wetenschap zelf het vermogen 

besloten om elke droom die je hebt te verwezenlijken, 

want je bent de eeuwige mogelijkheid, het onmetelijke 

potentieel van alles wat was, is en zal zijn. De wet 

van pure potentialiteit zou ook de wet van eenheid 

genoemd kunnen worden, want achter de oneindige 

diversiteit van het leven gaat de eenheid van één 

alomtegenwoordige ziel schuil. er is geen scheiding 

tussen jou en dit veld van energie. het veld van pure 

potentialiteit is je eigen Ik. en hoe beter je je eigen aard 

kent, hoe dichter je het veld van pure potentialiteit 

nadert.

het ondergaan van het eigen Ik, ofwel ‘zelfverwij-

zing’, betekent dat ons innerlijke punt van referentie 

onze eigen ziel is, en dat niet de objecten om ons heen 

dat zijn. het tegenovergestelde van zelfverwijzing is 

objectverwijzing. Bij objectverwijzing laten we ons 

beïnvloeden door objecten buiten het eigen Ik – daar 

vallen situaties, omstandigheden, mensen en dingen 

onder. Bij objectverwijzing streven we voortdurend 
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naar de goedkeuring van anderen. ons denken en 

ons gedrag worden bepaald door de reactie die we 

verwachten. objectverwijzing is dan ook gebaseerd 

op angst.

Bij objectverwijzing hebben we ook een sterke 

behoefte om de wereld om ons heen onder controle te 

houden. We hebben een sterke behoefte aan macht. 

De behoefte aan goedkeuring, aan controle over 

alles en aan macht zijn behoeften die voortkomen 

uit angst. Dat soort macht is niet de macht van de 

pure potentialiteit, of de macht van het eigen Ik, of 

werkelijke macht. als we de macht van het eigen Ik 

ervaren, is er geen angst, geen dwangmatige behoefte 

om alles onder controle te houden en geen streven 

naar goedkeuring of macht.

Bij objectverwijzing is je ego je innerlijke punt van 

referentie. Je ego is echter niet wie je werkelijk bent. 

het ego is je zelfbeeld, je maatschappelijke masker, 

de rol die je speelt. Je maatschappelijke masker vaart 

wel bij goedkeuring. het wil alles onder controle 
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