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De Zeven Hermetische Principes 
 

Artikel  Seven universal laws, van Tania Kotsos 
Vertaling R. van der Velde  

 

 

Door een drietal anonieme geleerden is in 1908 een boekwerk opgesteld, dat ingaat op een aantal 
principes zoals geopperd door Hermes Trismegistus. Men noemt het de zeven Hermetische Principes 
en het boek heet De Kybalion (het is vrijwel alleen nog in het engels verkrijgbaar).  
 
Er zijn zeven universele wetten, of principes, waardoor alles in het universum is geregeld. Het 
universum bestaat uit perfecte harmonie op grond van deze wetten. De oude mystieke, esoterische en 
geheime leringen -datering tot 5000 jaar terug in de tijd- van Oud-Egypte, Oud-Griekenland tot de 
Vedische traditie van Oud-India, hebben allen een overeenkomstige lijn. En dat zijn deze zeven 
spirituele wetten van het universum. Als je ze begrijpt, toepast en jezelf volledig integreert met deze 
universele wetten (zo schrijven 'de drie ingewijden' in de Kybalion), zal je een transformatie ervaren in 
ieder onderdeel van je leven op een manier die verder gaat dan je ooit hebt kunnen voorstellen.  

 
De onveranderlijke en veranderlijke wetten  
Van de zeven universele wetten, zijn de eerste drie onveranderlijke, eeuwige wetten, wat betekent 
dat ze definitief zijn en nooit kunnen worden veranderd of overstegen. Ze hebben altijd bestaan en 
zullen ook altijd blijven bestaan. De andere vier wetten zijn van voorbijgaande aard, veranderlijke 
wetten, wat betekent dat ze kunnen worden overstegen of op zijn minst ‘beter gebruikt’ om zo een 
betere realiteit te creëren. Dit wil niet zeggen dat je deze vier wetten kan negeren of trotseren. Als je 
dat probeert zullen ze nog steeds regeren over jouw bestaan. Je doel is om meester te worden over 
elk van de zeven universele wetten en alleen dan leer je de veranderlijke wetten te overstijgen.  
De zeven universele wetten op een rijtje:  
 

1. De wet van Mentalisme 
2. De wet van Overeenstemming 
3. De wet van Vibratie  
4. De wet van Polariteit  
5. De wet van Ritme  
6. De wet van Oorzaak en Gevolg 
7. De wet van het Geslacht   

 

1. De wet van Mentalisme (onveranderlijk): “The All is Mind, the Universe is Mental.”  
 
De eerste van de zeven universele wetten vertelt ons: “Alles is Geest – het universum is mentaal”.  
 
Alles wat we zien en ervaren in onze fysieke wereld, vindt zijn oorsprong in de onzichtbare, geestelijke 
wereld. Het vertelt ons dat er één universeel bewustzijn is – de universele geest – waaruit alles zich 
manifesteert. Alle energie en materie op alle niveaus is door ons gecreëerd en ondergeschikt aan de 
alomtegenwoordige universele geest. Jouw geest is onderdeel van de universele geest – van hetzelfde 
soort met als enige verschil, die van gradatie. Jouw realiteit is een manifestatie van jouw geest. Dit is 
werkelijke geesteskracht.  
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2. De wet van Overeenstemming (onveranderlijk): "As above, so below; as below so above.".  
 
De tweede van de zeven universele wetten vertelt ons: “Zoals het boven is, zo is het beneden, zoals 
het beneden is, zo is het ook boven”.  
 
Dit betekent dat er “harmonie, overeenkomst en overeenstemming” is tussen het fysieke, mentale en 
spirituele veld. Er is geen verschil, want alles in het universum, inclusief jij, ontstaat vanuit die ene 
bron. Hetzelfde patroon is uitgedrukt in alle vlakken van het bestaan van de kleinste elektron tot de 
grootste ster en vice versa. Alles is één. De oude Griekse tempel van Apollo in Delphi verwees naar 
deze grote wet van overeenstemming in de inscriptie “Ken uzelf en u zult alle mysteriën kennen van 
de goden en het universum”. 
 
 

3. De wet van Vibratie (onveranderlijk): “Nothing rests; everything moves; everything 
vibrates."  
 
De derde wet van de zeven universele wetten vertelt ons: “Niets rust; alles beweegt; alles trilt”.  
De derde en laatste van de onveranderlijke universele wetten, vertelt ons dat “het hele universum een 
trilling is”. De wetenschap heeft bevestigd dat alles in het universum, inclusief jij, pure energetische 
trillingen zijn op verschillende frequenties.  
 
De grondstelling is dat “energie van gelijke frequentie elkaar aantrekt” (de wet van 
aantrekkingskracht* is hierop gebaseerd) en is gefundeerd op deze wet van vibratie. Alles dat we 
ervaren met onze vijf fysieke zintuigen wordt overgebracht door trillingen. Hetzelfde geldt voor het 
mentale veld. Je gedachten zijn trillingen. Al je emoties zijn trillingen waarvan “onvoorwaardelijke 
liefde” de hoogste en meest subtiele van de emotionele trillingen is en “haat” de meest dichte en 
basale. Je kunt leren je mentale trillingen te controleren. Dit is de werkelijke gedachtekracht. 
 
<3 De Wet van de Aantrekkingskracht zegt dat we datgene aantrekken waar we voor staan. Dat 
betreft dingen, omstandigheden en mensen. Dit heeft te maken met de hoogte van de trilling die we 
vertegenwoordigen. Lage trillingen trekken lage trillingen aan en hoge trillingen trekken hoge trillingen 
aan. Ben jij je dat bewust? Bevalt het je niet wat je aantrekt, begin dan eens je buikemoties te temmen 
of verwissel je afstandelijkheid voor de gevoelens van je hart. En kan je niet bij je hartgevoelens, draai 
dan je vroeger genomen besluit terug, dat niemand je nog zal/mag kwetsen. 
 
 

4. De wet van Polariteit (veranderlijk): "Everything is Dual; everything has its poles; everything 
has its pair of opposites; like and unlike are the same; opposites are  identical in nature, but 
different in degree; extremes meet; all truths are but half-truths; all paradoxes may be 
reconciled." 
 
De vierde van de zeven universele wetten vertelt ons: “Alles is duaal, alles heeft polen; alles heeft zijn 
tegengestelden; tegengestelden zijn identiek in natuur, maar verschillend in graad”. Het is ook de 
eerste van de veranderlijke of overstijgbare universele wetten. Het betekent dat er twee extremen zijn 
van hetzelfde. Bijvoorbeeld, warmte en kou kunnen in eerste instantie lijken op twee tegengestelden, 
maar in werkelijkheid zijn ze gewoon twee variaties van hetzelfde. Hetzelfde geldt ook voor liefde en 
haat, vrede en oorlog, positief en negatief, goed en slecht, ja en nee, licht en donker, energie en 
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materie. Je kunt je gedachten transformeren van haat naar liefde, van angst naar moed door bewust 
je trilling te verhogen. Dit is wat de oude Hermetische leringen de kunst van polarisatie noemen. 
 

*Neutraliseren van de wet van Polariteit: Het principe van de dualiteit lijkt erg echt in je leven, maar 
het opereert alleen in de fysieke en mentale vlakken, niet in het spirituele vlak waar alles één is. Zoals 
het wordt gezegd in de Bhagavad-Gita, “God staat boven de tegengestelden”. Door het plaatsen van 
de al-sterke, alwetende grote geest [waarvan jij een onderdeel bent] achter elke gedachte, stelling en 
actie, en door altijd je focus te leggen op het ‘goede’, zeker wanneer dingen ‘slecht’ lijken te gaan, dan 
zal in jou op den duur de wet van polariteit neutraliseren zodat het niet langer opereert in jouw leven. 
 
 

5. De wet van Ritme (veranderlijk): "Everything flows, out and in; everything has its tides; all 
things rise and fall; the pendulum-swing manifests in everything; the measure of the swing to 
the right is the measure of the swing to the left; rhythm compensates." 
 
Het vijfde van de zeven universele wetten vertelt ons: “alles stroomt, uit en in; alles heeft zijn getijden; 
alle dingen stijgen en dalen; de slingerbeweging manifesteert zich in alles; de maat van de beweging 
naar rechts is de maat van de beweging naar links; ritme compenseert”.  
 
Het is de tweede van de veranderlijke of overstijgbare universele wetten en betekent dat de slinger 
beweegt in alles. Dit principe kan worden gezien in de golven van de oceaan, in het opkomen en vallen 
van de grootste rijken, in de kringloop van het bedrijfsleven, in de deining van je gedachten van 
positief naar negatief en in je persoonlijke successen en mislukkingen. In overeenstemming met deze 
wet, als iets het hoogtepunt haalt, dan zal de te rugwaartse beweging bijna onzichtbaar beginnen. Is 
elke voorwaartse beweging totaal omgedraaid, dan zal de voorwaartse beweging opnieuw beginnen 
en zal het proces zich herhalen. 
 

*Uitstijgen boven de wet van ritme: Om de beweging van de slinger te overstijgen, moet je bewust 

worden van het subtiele moment waar de te rugwaartse beweging ontstaat in elke inspanning die je 
doet of het is om je gezondheid te verbeteren, je financiën, je relaties of welk doel dat je in werking 
stelt. Als je voelt dat de wet je terugtrekt voel je dan niet bang of ontmoedigd. In plaats daarvan, weet 
dat je onderdeel bent van de almachtige universele geest waarvoor niets onmogelijk is, hou je 
gedachten gefocust op je uitkomst en vecht om positief te blijven hoe ver je ook terug wordt 
getrokken door de tijdelijke wet. Zelfs als je moeite mislukking ontmoet, vind dan troost dat op grond 
van deze zelfde wet, de voorwaartse beweging vanzelf weer start. Met de tijd zal je 
doorzettingsvermogen worden beloond doordat de te rugwaartse beweging zwakker wordt en 
uiteindelijk zal verdwijnen.  
 
 

6. De wet van oorzaak en gevolg (veranderlijk): “Every Cause has its Effect; every effect has its 
cause; everything happens according to Law; Chance is but a name for Law not recognized; 
there are many planes of causation, but nothing escapes the Law."  
 
De zesde wet van de zeven universele wetten vertelt ons dat “Elke oorzaak zijn gevolg heeft; en elk 
gevolg zijn oorzaak”. In overeenstemming met deze wet, zal elk gevolg dat je ziet in je buitenwereld of 
fysieke wereld een erg specifieke oorzaak hebben welke ontstaat in je eigen of mentale wereld. Dit is 
de essentie van gedachtekracht. Elke gedachte, elk woord of elke actie zet een specifieke oorzaak in 
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werking welke zich met de tijd zal materialiseren. Om meester te worden van je eigen toekomst, moet 
je meester worden over je gedachten. Want alles in jouw realiteit is een mentale creatie. Weet dat er 
geen toeval, kans of geluk bestaat. Dit zijn slechts termen die door de mensheid gebruikt worden uit 
onwetendheid over deze wet.  
 

*Jouw intenties worden meteen gecreëerd: de wet van oorzaak en gevolg werkt door in alle drie 
vlakken van bestaan – het spirituele, het mentale en het fysieke. Het verschil is dat bij het spirituele 
vlak oorzaak en gevolg onmiddellijk ontstaan waardoor ze overkomen als onafscheidelijk, maar bij de 
andere vlakken creëren onze concepten van tijd en ruimte een tijdsverschil tussen oorzaak en het 
eventuele gevolg. Weet dat als je -met intentie en gebruik van creatieve visualisatie- focust op je 
gekozen doelen, dat wat je wilt creëren in de fysieke wereld automatisch wordt gemanifesteerd in de 
spirituele wereld. En met doorzettingsvermogen, oefening en continue concentratie, zal het zich ook 
materialiseren in de fysieke wereld. 
 
 

7. De wet van het Geslacht (veranderlijk): “Gender is in everything; everything has It’s 
masculine and feminine principles; gender manifests on all planes."  
 
Het laatste van de zeven universele wetten vertelt ons: “Geslacht is in alles; alles heeft zijn mannelijke 
en vrouwelijke principes”. Deze veranderlijke universele wet is evident door creatie van de zo 
genoemde tegengestelde seksen. En deze worden niet alleen gevonden bij mensen, maar ook bij 
planten, mineralen, elektronen en magnetische polen om er een paar te noemen. Alles en iedereen 
bevat zowel mannelijke als vrouwelijke elementen. Onder de zichtbare expressies van vrouwelijke 
kwaliteiten vallen: liefde, geduld, intuïtie en zachtheid. En bij de mannelijke kwaliteiten zijn die: 
energie, zelfredzaamheid, logica en intelligentie. Weet dat binnen elke vrouw ook alle mannelijke 
kwaliteiten voorradig zijn en binnen elke man die van de vrouw. Als je dit weet, weet je wat het 
betekent om compleet te zijn.  
 
De wet van aantrekkingskracht is onderdeel van de som: je zult zien dat de wet van de 
aantrekkingskracht niet specifiek is genoemd als onderdeel van de zeven universele wetten. Dit is niet 
om het belang te ondermijnen maar juist meer om het te onderstrepen, want de wet van 
aantrekkingskracht is de basiswet van het universum welke door alle zeven universele wetten heen 
loopt. Het houdt alles samen. Het is door de kennis van de wet van aantrekkingskracht dat iemand de 
veranderlijke wetten van polariteit en ritme kan overstijgen en een beter inzicht in alle zeven 
universele wetten krijgt. 
 
Met dank aan The Science of Being en De Kybalion:  
Dit artikel is grotendeels gebaseerd op twee bronnen van onmetelijk wijsheid over de zeven universele 
wetten. Allereerst, Baron Eugene Fersens meesterwerk uit 1923, The Science of Being, welke een van 
de meest begrijpelijke boeken ooit geschreven is over de innerlijke kracht van de mensheid, het 
onderwerp Metafysica en zelfmeesterschap. Ten tweede: Het in 1908 geschreven werk over de 
universele principes, namelijk De Kybalion, welke als studie van de Hermetische Filosofie van oud- 
Egypte en Griekenland, zichzelf baseert op de mystieke leringen van Hermes Trismegistus en 
geschreven door de zogenoemde Drie Ingewijden.  
 
 
“De principes van de waarheid is zeven; hij die deze weet, begrijpelijk, heeft de magische sleutel in 
handen waarbij zijn aanraking alle deuren van de tempel open laat vliegen” – De Kybalion 
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Nog even in het kort:  
Er zijn zeven belangrijke universele wetten waarmee het hele universum wordt geregeerd – Drie zijn 

onveranderlijke, eeuwige wetten en vier zijn overstijgbare, veranderlijke wetten. Zoals in De Kybalion 

staat beschreven: “Het universum bestaat uit de gratie van deze wetten, welke het frame vormen en 

zorgen dat het bij elkaar blijft”. Het leren kennen van de universele wetten en de basiswet van 

aantrekkingskracht en te leren hoe je de veranderlijke wetten kan overstijgen, is fundamenteel voor 

het veranderen van de omstandigheden in je leven. Zo kan je bewust je ideale realiteit creëren en je 

werkelijke meesterschap en potentieel bereiken. 


