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Egyptische alchemie en het soefisme, met een samenhangende uitleg van fundamentals en

praktijkenDeze in het Nederlands taal vertaalde editie legt uit hoe de oorsprong van de

alchemie en hedendaagse Soefisme in het oude Egypte ligt, en hoe de mystici van Egypte hun

werk camoufleerde onder een dunne sluier van de Islam. Dit boek verklaart ook de vooruitgang

van de mystieke weg naar de verlichting, met een coherente uitleg over de fundamenten en

werking hiervan. Het toont de verhouding tussen de oude Egyptische kalender van

gebeurtenissen en de kosmische cycli van het universumDit boek is opgedeeld in vier delen

die in totaal negen hoofdstukken en een appendix bevatten.Deel I: De Verborgen Schat

bestaat uit twee hoofdstukken:Hoofdstuk 1: Egyptische Mystiek en Geïslamiseerd Soefisme zal

betrekking hebben op de verschillen tussen de dogmatische en mystieke routes en hoe het

Oude Egypte de bron is van het Soefisme en de alchemie.Hoofdstuk 2: De Schat Binnenin zal

de beperkingen van het orgaan van waarneming van de mens beschrijven en hoe realiteiten te

vinden met dergelijke beperkingen.Deel II: Transformatie van Stof tot Goud bestaat uit drie

hoofdstukken – 3 tot en met 5:Hoofdstuk 3: De Weg van de Alchemist zal de bron van de

alchemie als zijnde het Oude Egypte beschrijven; en de progressie langs de weg van de

alchemist; en de rol van een gids in dit proces.Hoofdstuk 4: Het zuiveringsproces zal

betrekking hebben op zowel de buitenste als de binnenste zuiveringen door het proces van het

leven in de wereld.Hoofdstuk 5: De Weg naar Revelaties zal de methoden waarmee een

mystieke aspirant kennis kan vinden door middel van revelaties, beschrijven.Deel III: De

Publieke Visitatiefestivals bestaat uit drie hoofdstukken – hoofdstuk 6 tot en met 8:Hoofdstuk 6:

De Cyclische Vernieuwingsfestivals zal vertellen over het belang van het houden en

deelnemen aan de jaarlijkse festivals.Hoofdstuk 7: De Egyptische, Spirituele Festivals

(Mouleds) zal de belangrijkste elementen van een typisch festival beschrijven.Hoofdstuk 8:

Egyptische Thema van de traditionele Sinterklaasfestiviteiten zal u een vergelijking geven

tussen de algemeen gekende Sinterklaas- en kersttradities en een typisch, Oud Egyptisch

festival van een folkloreheilige.Deel IV: Kom een en ieder bestaat uit één hoofdstuk –

9.Hoofdstuk 9: Broederschapsformaties zal de algemene structuur en praktijken om een

mystieke gemeenschap te vormen/er deel van uit te maken, beschrijven.De inhoud van de

bijlage is vanzelfsprekend uit de titel, deze is:Appendix A: Diverse Soefitermen en Hun Oude

Egyptische Afkomst
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1Over de AuteurMoustafa Gadalla is een Egyptisch-Amerikaanse onafhankelijke Egyptoloog,

geboren in Caïro in Egypte in 1944. Hij heeft een graad als Bachelor of Science in civiele

techniek van de Universiteit van Caïro.Gadalla is de schrijver van tweeëntwintig gepubliceerde

en internationaal geprezen boeken over de verschillende aspecten van de geschiedenis en

beschaving van het Oude Egypte en haar wereldwijde invloed.Hij is de oprichter en voorzitter

van de Tehuti Research Foundation ()—een internationale non-profit organisatie in de VS,

gespecialiseerd in onderzoek naar het Oude Egypte. Tevens is hij de oprichter en leider van de

online Egyptian Mystical University (www.EgyptianMysticalUniversity.org).Van kindsbeen af

onderzocht Gadalla gepassioneerd zijn wortels in het Oude Egypte door onophoudelijk te



studeren en te onderzoeken. Sinds 1990 heeft hij er al zijn tijd aan besteed en heeft hij zich

geconcentreerd op onderzoek en schrijven.

2VoorwoordHerodotus zei in 500 voor Christus, “Van alle landen in de wereld, zijn de

Egyptenaren het gelukkigst, het gezondst en het meest religieus.”Religiositeit was voor de

Oude Egyptenaren totaal kosmisch bewustzijn. Het Egyptische concept is nu algemeen

bekend in het Oosten als Soefisme en in het Westen als alchemie.Dit boek legt uit hoe het

oude Egypte de oorsprong van de alchemie en het hedendaagse soefisme is en hoe de

mystici van Egypte hun praktijken camoufleren met een dun laagje Islam. Het boek verklaart

ook de progressie van de mystieke Weg naar verlichting, met een samenhangende uitleg over

de beginselen en handelingen. Het toont de link tussen de Oude Egyptische kalender van

gebeurtenissen en de kosmische cycli van het universum.Het Egyptische model van de

mystiek gaat niet over de buitenwereld of een gemeenschap van gelovigen of dogma’s,

geschriften, regels of rituelen. Het is niet gewoon geloven dat God dit of dat is. Het is niet

gewoon iemand vragen te “geloven” waarna men automatisch in Gods genade is. Het

Egyptische model van de mystiek bestaat uit ideeën en praktijken die aan een spirituele zoeker

de tools bieden om vooruitgang te boeken langs zijn/haar eigen alchemistische Pad in richting

van “eenheid met het Goddelijke”.Deze geestelijke weg naar vereniging vereist dat men

deelneemt aan de harde en soms pijnlijke (maar vreugdevolle) inzet voor innerlijke en uiterlijke

zuivering. De spirituele zoeker moet kennis van de realiteit/waarheid verkrijgen, goed doen in

alles en toepassen wat hij/zij heeft geleerd in de wereld. Het is een filosofie van het leven, een

manier van individueel gedrag om de hoogste moraliteit en intern geluk en rust te bereiken.De

algemene perceptie van de mystiek is dat het mogelijk is om verbondenheid met God te

bereiken, door het verkrijgen van kennis over de geestelijke waarheid door intuïtie verworven

door vaste meditatie. Het Egyptische model voor het verkrijgen van kennis is gebaseerd op het

gebruik van zowel het verstand en intuïtie.In het Egyptische model is er geen “uitverkoren volk”

dat worden gekozen door God of een religieuze autoriteit. Men moet het Goddelijke zoeken –

door middel van het harde werk van liefde. Diegenen die slagen in het bereiken van eenheid

met het Goddelijke, worden gekozen en vereerd door de massa.Het doel van dit boek is om dit

alles te bespreken en dit op zo’n manier dat hoewel het gebaseerd is op goed onderbouwd,

wetenschappelijk onderzoek, het de problemen in begrijpelijke taal aan niet-gespecialiseerde

lezers zal presenteren. Technische termen zijn tot een minimum beperkt. Deze worden zo goed

en niet technisch mogelijk uitgelegd in de woordenlijst. Dit boek is opgedeeld in vier delen die

in totaal negen hoofdstukken en een appendix bevatten.Deel I: De Verborgen Schat bestaat uit

twee hoofdstukken:Hoofdstuk 1: Egyptische Mystiek en Geïslamiseerd Soefisme zal betrekking

hebben op de verschillen tussen de dogmatische en mystieke routes en hoe het Oude Egypte

de bron is van het Soefisme en de alchemie.Hoofdstuk 2: De Schat Binnenin zal de

beperkingen van het orgaan van waarneming van de mens beschrijven en hoe realiteiten te

vinden met dergelijke beperkingen.Deel II: Transformatie van Stof tot Goud bestaat uit drie

hoofdstukken – 3 tot en met 5:Hoofdstuk 3: De Weg van de Alchemist zal de bron van de

alchemie als zijnde het Oude Egypte beschrijven; en de progressie langs de weg van de

alchemist; en de rol van een gids in dit proces.Hoofdstuk 4: Het zuiveringsproces zal

betrekking hebben op zowel de buitenste als de binnenste zuiveringen door het proces van het

leven in de wereld.Hoofdstuk 5: De Weg naar Revelaties zal de methoden waarmee een

mystieke aspirant kennis kan vinden door middel van revelaties, beschrijven.Deel III: De

Publieke Visitatiefestivals bestaat uit drie hoofdstukken – hoofdstuk 6 tot en met 8:Hoofdstuk 6:

De Cyclische Vernieuwingsfestivals zal vertellen over het belang van het houden en



deelnemen aan de jaarlijkse festivals.Hoofdstuk 7: De Egyptische, Spirituele Festivals

(Mouleds) zal de belangrijkste elementen van een typisch festival beschrijven.Hoofdstuk 8:

Egyptische Thema van de traditionele Sinterklaasfestiviteiten zal u een vergelijking geven

tussen de algemeen gekende Sinterklaas- en kersttradities en een typisch, Oud Egyptisch

festival van een folkloreheilige.Deel IV: Kom een en ieder bestaat uit één hoofdstuk –

9.Hoofdstuk 9: Broederschapsformaties zal de algemene structuur en praktijken om een

mystieke gemeenschap te vormen/er deel van uit te maken, beschrijven.De inhoud van de

bijlage is vanzelfsprekend uit de titel, deze is:Appendix A: Diverse Soefitermen en Hun Oude

Egyptische AfkomstMoustafa Gadalla

3Standaarden En Terminologie1. Het Oud-Egyptische woord neter, en de vrouwelijke vorm

daarvan, netert, zijn door bijna alle academici verkeerd, en dit mogelijk expres, vertaald als

god en godin. Neteru (meervoud van neter/netert) zijn de goddelijke principes en functies van

de Ene Almachtige God.2.Eenzelfde Oud-Egyptische term kan in verschillende varianten

worden aangetroffen zoals Amen/Amon/Amun of Pir/Per. Dit komt doordat de klinkers die in

vertaalde Egyptische teksten staan slechts benaderingen zijn van de klanken die worden

gebruikt door westerse Egyptologen als hulp bij het uitspreken van de Oud-Egyptische termen/

woorden.3.In dit boek gebruiken we woorden die bekend zijn bij Nederlandstaligen en die een

neter/netert [god, godin], een farao of een stad aanduiden; gevolgd door andere “variaties” van

het woord/de term.Merk op dat de echte namen van de goden of godinnen geheim werden

gehouden zodat ze hun kosmische krachten niet zouden verliezen. Naar de Neteru werd

verwezen in epitheta die een bepaalde kwaliteit, attribuut en/of aspect(en) van hun rollen

beschreven. Dit is ook van toepassing op gewone termen zoals Isis, Osiris, Amon, Ra, Horus

et cetera.4. In dit boek worden de volgende termen gebruikt als de Latijnse kalender wordt

gevolgd:BCE – Before Common Era (V. Chr.—Voor onze jaartelling.) wordt in andere bronnen

ook wel als BC (Before Christ—Voor Christus) geschreven.CE – Common Era (Onze

jaartelling.) wordt in andere bronnen ook wel als AD (Anno Domini) geschreven.5. In dit boek

wordt de term Baladi gebruikt om de huidige zwijgende meerderheid van Egyptenaren te

omschrijven die de tradities uit het Oude Egypte nog volgen onder een dunne buitenlaag van

de Islam. De Christelijke bevolking is een etnische minderheid die als vluchteling uit Judea en

Syrië naar het door Ptolemaeërs/Romeinen overheerste Alexandrië kwam. Nu, 2.000 jaar later,

heeft ze een uitstraling en manieren die ze duidelijk onderscheidt van de meeste andere

Egyptenaren. [Raadpleeg Ancient Egyptian Culture Revealed door Moustafa Gadalla voor

meer informatie hierover.]6. Er waren/zijn geen geschriften/teksten uit het Oude Egypte die

door de Egyptenaren zelf als “religieus”, “begrafenis”, “heilig” et cetera werden betiteld.

Westerse academici hebben de teksten uit het Oude Egypte arbitraire namen gegeven zoals

het “Boek van dit” en het “Boek van dat”, “divisies”, “uitingen”, “spreuken” et cetera. Westerse

academici besloten zelfs dat een bepaald “boek” een “Thebaanse versie” had of “een versie uit

die of deze tijdsperiode”. Nu ze hun eigen uitvindsels zelf zijn gaan geloven, beschuldigen

academici de Oude Egyptenaren van fouten en onvolledigheden in hun geschriften?!Voor het

gemak van de lezer maken we gebruik van de algemene maar arbitraire onderverdeling van

Oud-Egyptische teksten door Westerse academici zelfs als de Oude Egyptenaren dit zelf niet

deden.

4Een KaartT Van Het Oude Egypte

IDeel IDe Verborgen Schat



1Egyptische Mystiek en Geïslamiseerd Soefisme1.1 Dogmatische en Mystieke RoutesDe

mensheid is steeds op zoek naar zijn eigen reden van bestaan, ten opzichte van het universum

waarin hij zich bevindt. Er zijn doorgaans twee routes voor het zoeken naar antwoorden:De

dogmatische religies, waarvan het uitgangspunt een persoonlijke God is die het universum

regeert en die zijn wil overbrengt op de mens door middel van profeten en wetgevers. Deze

God is direct en persoonlijk betrokken in de juiste ordening van deze wereld en in de juiste en

rechtvaardige relaties � �tussen mens en mens die hij wil dat bestaan. Vandaar dat hij de ultieme

wetgever is. Christendom, het Jodendom en de Islam vallen onder deze categorie.De mystici,

die niet geloven in een persoonlijke God, want hem God noemen is alleen maar misleidend,

want Hij is niet een persoon, Hij is een principe – Hij is het principe van een onveranderlijk

Wezen dat toch de bron is van alle wording, de stilte die toch de bron is van alle activiteiten, de

Eén waaruit alle veelheden ontstaan. Dit boek zal het Egyptische model van de mystiek

uitleggen.
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