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stem in mijn hart volgden. Contemplatie en meditatie brachten de 
antwoorden op mijn vragen, als een kostbare schat langzaam naar de 
oppervlakte van mijn geest. 

Gedurende mijn zoektocht ben ik gaan vertrouwen op de innerlijke stem, 
die ik in mijn hart steeds duidelijker voelend horen kon. Door de jaren 
heen, ben ik die innerlijke stem ‘De Oude Cheng’ gaan noemen. En door 
de wijze lessen die ik op deze manier ontving, ben ik De Oude Cheng 
gaan zien als mijn spirituele gids op mijn levenspad. 

Langzaam kwam ik er achter, dat de geestelijke weg die ik intuïtief was 
gegaan, eigenlijk de innerlijke ontwikkelingsweg van de mysticus was. In 
de vroegere mysteriescholen, van Egypte tot India, en van China tot de 
inheemse volkeren, werd deze mystieke weg door de neofiet of leerling 
bewandeld, onder leiding van priesters en leermeesters. 

Door deze spirituele paden en inwijdingswegen met elkaar en met mijn 
eigen ervaringen te vergelijken, kwam ik er achter dat de geestelijke 
ontwikkelingsweg van de mensenziel een vrij universeel karakter 
heeft. Vaak worden binnen die oude mystieke paden zeven stadia 
onderscheiden en steeds richt het pad zich op dezelfde bestemming, 
namelijk op vervolmaking, ofwel op de eenwording met het goddelijke. 

En elke stap op de trap met zeven bewustzijnstreden, brengt de leerling 
in contact met een weer hogere dimensie van het bestaan. En wanneer 
zich in de leerling weer een hogere graad van bewustzijn opent, brengt 
hem of haar dat dichter bij de uiteindelijke innerlijke vrede, vrijheid en 
vreugde die van God is. Op de hoogste zevende trede aangekomen, kan 
worden gezegd, wat ook Jezus zei: ‘De Vader en Ik, Wij zijn Eén’.

Toen de ontwikkelingsweg van de mensenziel, mij door studie en 
jarenlange eigen ervaringen door beoefening, had ingewijd in de 

Woord vooraf

Geloven is nooit mijn sterkste kant geweest. Ik moet ongeveer dertien 
of veertien jaar zijn geweest, toen ik mij begon af te zetten tegen het 
katholieke geloof van mijn ouders. Mijn vader en moeder waren 
ruimdenkend genoeg, om mij de ruimte te geven om mijn eigen weg te 
gaan. Ik ben ze daar nog steeds heel dankbaar voor.

Na jaren, waarin religie geen plek van betekenis in mijn leven had, 
kwamen in mij als nieuwsgierige twintiger, diepere levensvragen naar 
boven: ‘Waar komen wij eigenlijk vandaan en waar gaan we naartoe?’ 
‘Wat is de zin van het leven?’ ‘Bestaat er zoiets als een God?’ ‘Wat is mijn 
diepste wezen als mens?’ ‘Hoe zit het eigenlijk met de dood, is daarna 
nog iets, of houdt mijn bestaan dan op?’ Kortom: ‘Hoe zit het leven écht 
in elkaar?’ 

Met deze vragen is mijn zoektocht naar de diepere zin van het bestaan 
en naar mijn diepste wezen als mens begonnen. Niet zwaarmoedig, maar 
nieuwsgierig en vol passie heb ik mij gedurende een groot aantal jaren 
verdiept in de vele religieuze stromingen en mystieke wijsheidstradities. 

Op die ontdekkingsreis heb ik oneindig veel boeken gelezen, lessen 
gevolgd en leraren bezocht. Ik wilde me niet binden aan één bepaalde 
traditie, omdat ik het gevoel had, dat ik me dan weer zou afsluiten voor 
andere belangrijke stromingen en interessante zienswijzen. Ik wilde mijn 
geest open houden en alles onderzoeken wat tot mij sprak.

Langzaam werd mij duidelijk dat de antwoorden op al die levensvragen 
niet buiten mijzelf, maar in mijn eigen innerlijk gevonden konden 
worden. Vele uren van innerlijke beschouwing en luisteren naar de 
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In die tijd wist ik wel wat over de katharen, maar voor dit doel moest ik 
mijn kennis over de geschiedenis en de levensvisie van dit broederschap 
grondig verdiepen. Er volgde dus een intensieve, maar voor mij zeer 
boeiende periode van research. Een periode die uiteindelijk leidde 
tot een gevoel van diepe verbondenheid met dit mystieke christelijke 
broederschap uit de middeleeuwen, omdat er zoveel herkenning was. 

Hoewel er niet veel bronnen zijn, die het specifieke inwijdingsproces van 
de katharen beschrijven, zou mijn verhaal het karakter krijgen van een 
legende. Dus niet een verhaal ‘zoals het was’, maar meer ‘zoals het gegaan 
zou kunnen zijn’.

En toen ik eenmaal begon te schrijven, was de stroom van woorden niet 
meer te stuiten. Het leek alsof ik de maanden die volgden, het verlengstuk 
was van mijn diepste innerlijk, en dat mijn denken slechts zijdelings bij 
het schrijfproces betrokken was. Het was alsof De Oude Cheng, dus mijn 
innerlijke gids, dit verhaal door mij heen aan het vertellen was. 

En als er weer een hoofdstuk min of meer was afgerond, liet ik het lezen 
door Trees, die al meer dan 50 jaar als mijn lieve levensgezellin met 
mij oploopt. Ik ben haar veel dank verschuldigd voor haar feedback, 
waardevolle schrijftips en niet op de laatste plaats voor haar geduld en 
warme betrokkenheid bij dit intensieve schrijfproject.

En nu liggen deze influisteringen van De Oude Cheng voor je, in de vorm 
van de spirituele legende ‘Timeon en de katharenschat’. Het boek moest 
in twee delen worden opgesplitst, omdat deze wijze oude Chinees uit die 
andere wereld, weinig terughoudendheid voelde om zijn wijsheden met 
ons te delen.

Lieve lezer, ik wens je net zoveel plezier bij het lezen van de legende, als ik 
aan het schrijven heb beleefd.

mysteriën van het leven, kreeg ik het verlangen om deze bewustzijnstreden 
van de inwijdingsweg te gaan beschrijven. Ik ging er vanuit, dat dit een 
soort routekaart zou kunnen zijn, die wellicht voor andere zoekers naar 
geestelijke vervolmaking, wat houvast kon bieden. 

Hoewel het universele karakter van de scholingsweg mij duidelijk was 
geworden, zocht ik nog wel naar een vorm waarin dit verhaal over de 
geestelijke ontwikkelingweg van de mens kon worden verteld.

Tijdens een gesprek met een man binnen mijn praktijk, vertelde deze 
over zijn zoon Timo van 13 jaar. Al jaren kampte de jongen met veel 
fysieke problemen. De vader vertelde verder, dat Timo vanaf zijn 8e 
jaar, wanneer hij ‘s avonds de slaap niet vatten kon, luisterde naar de 
kindermeditatie ‘Het Geheim van de Boeddha’. Ik had deze video ooit 
voor een jong meisje gemaakt en op mijn YouTube-kanaal geplaatst. 

De man vertelde dat zijn zoon weleens had geopperd, dat hij het prachtig 
zou vinden, als er ook voor hem zo’n verhaal geschreven zou worden. 
Verder vertelde de vader, dat Timo, wanneer de slaap maar niet kwam, 
vaak fantaseerde over stoere ridders en kastelen in de middeleeuwen. 

In diezelfde week vertelde mijn vrouw, die regelmatig tijdens het ontbijt 
de literaire pareltjes die ze leest, met mij deelt, over een boek dat ze aan 
het lezen was. Het verhaal ging over het mystieke broederschap van de 
katharen, die rond de elfde en twaalfde eeuw in Zuid-Frankrijk leefde. Ik 
luisterde gefascineerd.

Deze twee voorvallen kort na elkaar, hebben in mijn geest iets in 
beweging gezet, want toen ik op een ochtend ontwaakte, wist ik het. De 
geschiedenis van het kathaarse broederschap zou het decor gaan vormen 
voor mijn verhaal over het inwijdingsproces van de mens. Ook wist ik dat 
Timo de hoofdpersoon moest worden.  
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Inleiding op de legende

Gedurende een meer dan 4 jaar durende reis door Occitanië, gelegen 
aan de voet van de Pyreneeën, wordt Timeon als jongeman in de 13e 
eeuw, in drie stadia door drie leermeesters ingewijd. Het gaat om een 
inwijding in de 7 bewustzijnsgraden van de kathaarse scholingsweg, die 
het ‘Pad van Liefde en Waarheid’ wordt genoemd, en die gebaseerd is 
op de Mystieke Leringen van Jezus. Het is Timeons zielsverlangen om 
uiteindelijk parfait, ofwel een ‘vervolmaakte’ te worden, net als zijn wijze 
oma. Gedurende zijn reis, waarin zijn innerlijk wordt gezuiverd door 
‘endura’ en zijn wijsheid alsmaar groeit, krijgt Timeon te maken met 
de kruistochten tegen de katharen van paus Innocentius III. Deze paus 
beschouwt de katharen als kett ers. 

In 1209 liet de paus een immens leger langs de Rhone naar het zuiden van 
Frankrijk trekken om Occitanië te gaan bevrijden. Het was Satan zelf die 
Occitanië in zijn greep hield, had Paus Innocentius III verklaard. En hij 
had de christenen elders in Europa opgeroepen tot een kruistocht tegen 
de kett erse katharen, die leefden in dit zuidelijke Rijk van het Kwaad. 
Het kwaad moest worden uitgeroeid. Hij beveelt de kruisvaarders om de 
katharen die zich niet willen bekeren, in duistere kerkers op te sluiten of 
ter dood te brengen op de brandstapel. Ook de Franse koning kwam de 
Paus te hulp, want die wilde Occitanië (het huidige Languedoc), het land 
van de katharen aan zijn rijk toevoegen.

Toch laat Timeon zich niet afschrikken door deze dreiging met geweld. 
Hij geeft  zich met veel overtuiging over aan zijn geestelijke scholingsweg.
En na op Montsegur de hoogste kathareninwijding, ofwel het 

Consolamentum te hebben ontvangen, wordt aan Timeon gevraagd om 
de katharenschat in veiligheid te brengen. De dreiging door het leger 
van de paus wordt namelijk te groot. De katharenschat is niet alleen 
voor de katharen, maar voor de hele mensheid van immense waarde, 
omdat deze een geheime verwijzing bevat naar de Heilige Graal. Timeon 
neemt op zich, om de schat te verbergen in een grot bij Sainte Baume, de 
grot waarin Maria Magdalena tijdens haar eerste jaren in Frankrijk als 
kluizenaar leefde. 

Op deze wijze kunnen de Innerlijke Leringen van Jezus worden veilig 
gesteld voor de mens van de 21e eeuw. Dit is de eeuw die de overgang 
vormt van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. Dit nieuwe 
tijdperk draagt de ‘Beloft e van het Licht’ in zich, en dit houdt in, dat het 
aardse lijden van de mens geleidelijk plaats zal gaan maken voor vrede, 
vrijheid en ware vreugde. En dat komt omdat de Christusgeest, ofwel het 
Ware Zelf in de mens zal ontwaken, en de regie over het leven zal gaan 
overnemen van het onware zelf of ego, dat slechts op het eigen belang is 
gericht.

En wanneer Timeon erin slaagt deze laatste heilige missie tot een 
goed einde te brengen, mag hij in navolging van Jezus, de Boeddha, 
Zarathoestra en andere Meesterzielen, dan de wereld intrekken, om de 
lijdende en naar verlossing zoekende mens, de Innerlijke Weg te wijzen. 
Het gaat hier om een Universeel Mystiek Pad, dat naar bevrijding leidt, 
en dat door geen enkele geloofstraditie geclaimd kan worden.

De Oude Cheng
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Poort 1   
Timeon het 
katharenkind 
groeit op in Minerve

-Steenbok-

Minerve
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-Steenbok- 
Sterrenteken bij Poort 1

Aarde-teken

(introvert/stabiliserend)

(22 december - 20 januari)

Heersende planeet Saturnus                                                                                     

Geeft kracht om via loutering en lijden 

tot inzicht te komen

Aartsengel Azraël 

Helpt bij oversteek tussen aardse en 

geestelijke wereld en bij overwinnen van verdriet

21

Rol

Verantwoordelijke

Natuur

Kiemt in het donker

Aanleg

Ambitieus, geduldig en standvastig
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Mystieke prelude tot Poort 1           

Een Mystieke Visie op het leven

Volgens de katharen maakt de ziel, gedurende zijn talrijke levens, 
vele rondes langs de 12 tekens en 36 decanen van de dierenriem. Deze 
sterrenbeelden vormen samen de grote kosmische cirkel, die als een soort 
muur met 12 poorten, de heilige stad van Goddelijke Volmaaktheid insluit. 
Het zijn de 12 poorten, waarachter het gouden licht van de heilige stad 
straalt. De heilige stad die is gelegen in het hart van het universum, het 
hart dat nergens niet is. En gedurende zijn Grote Cyclische Reis door de 
7 sferen, zal de ziel, na elk aards leven, steeds van achter deze 12 gesloten 
poorten, een gedempte straal van het gouden licht in zich opnemen. En 
in de aanraking met de aarde, zal de ziel deze gedempte straal in het hart 
omvormen tot een helder bewustzijnslicht. En steeds opnieuw, zal hij uit dit 
ontwaakte bewustzijnslicht een nieuwe gouden sleutel smeden, waardoor 
het eigen hart zich verder openen zal. En gelijktijdig met het zich openen 
van het eigen hart, zullen ook één voor één de 12 poorten van de heilige stad 
worden ontsloten. 

En zo vormt zich weer een open kanaal tussen de mensenziel en de ziel van 
het universum, waardoor de stralen van de Heilige Geest onbelemmerd zijn 
hart kunnen bereiken. En als de ziel weer op deze wijze zal zijn vervuld met 
het Geestelijk Licht van het universum, dan zullen alle Levensmysteriën 
aan hem worden geopenbaard. Ook zal hem dan de gave worden 
geschonken, om in al zijn denken, spreken en handelen, slechts liefdevol 
en levendienend te zijn. En zo wordt door Gods toedoen, via hem de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde naderbij gebracht. 
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Dan kan worden gezegd, dat de ziel, de Geestelijke Volwassenheid van de 
Meesterziel heeft  bereikt, die slechts de Wil van God zal volgen. En op de 
7e bewustzijnstrede aangekomen, hervindt de ziel uiteindelijk weer zijn 
Goddelijke Thuis. Het Thuis van zijn Vader, waaruit hij ooit vertrok, om 
zijn grote bewustwordingsreis door de 7 sferen aan te vangen. En eenmaal 
Thuisgekomen, zegt het Geestelijk Volwassen geworden kind van de Vader/
Moeder-God van het universum: ‘God en Ik, Wij zijn Eén.’ 

Een inwijdingsweg binnen een mysterieschool, die vaak drie grote 
inwijdingen kent, kan het ontwakingsproces, gedurende deze Grote 
Cyclische Reis van de mensenziel door de sferen bevorderen. 

Door de inwijdingsweg van de katharen te gaan, die het ‘Pad van Liefde en 
Waarheid’ wordt genoemd, openen zich in Timeon één voor één de 7 centra 
van bewustzijn, die hij als een trap met 7 treden in zich draagt. 

Op Montsegur, de heilige Venusberg van de vroegere Druïden, krijgt 
Timeon uiteindelijk zijn hoogste inwijding, en daarmee bereikt hij de 
Geestelijke Volwassenheid van de kathaarse parfait. En in navolging van 
Jezus, de Boeddha en andere Meesterzielen, trekt hij dan de wereld in, om 
de lijdende en naar verlossing zoekende mens, de Innerlijke Weg te wijzen, 
die naar bevrijding leidt. Deze Innerlijke of Mystieke Weg is universeel, en 
is dus niet het alleenrecht is van welke traditie ook. 

De Oude Cheng
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Decaan 1.1  Sigitta
de Jupiter-Steenbok (22 tot 30 december)

Praktische zin & stabiliteit

Christus, mens geworden en 
voor onze zonden geleden

Mijn naam is De Oude Cheng. Ik ben een vriend van de Boeddha, 
maar ook van Jezus, Krishna, Zarathoestra en Lau Tse, en ook van 
alle andere grote geestelijke leraren van allerlei wijsheidstradities, 
uit alle tijden. Want er is maar één Waarheid, maar één God die 
de grondslag van Alle Leven is. En daarom kan de Universele God 
door geen enkele religie of geloofsrichting worden geclaimd. Al 
deze wijze mensen uit verschillende stromingen en tijden, hebben 
het rijk van die Ene God, zelf in hun eigen hart ontdekt.

Ik heb al veel verhalen en meditaties geschreven over de mensenziel 
en zijn geestelijke evolutie naar Goddelijke Volmaaktheid. Een 
eerdere verhaal noemde ik ‘Het Geheim van de Boeddha’, en ging 
dus over het Boeddhisme. Dat was een kindermeditatie.

Ik ga je straks een veel langer verhaal vertellen over een andere 
wijsheidstraditie, namelijk die van Jezus Christus, dus over het 
Christendom, maar dan wel over het Oorspronkelijke Christendom. 
Het is een lang verhaal geworden, waarin de 7 bewustzijnstreden 
van de geestelijke ontwikkelingstrap van de mensenziel centraal 
staan.

Poort 1. Timeon het katharenkind groeit op in Minerve

25

Het verhaal vertel ik op de eerste plaats voor Timo, een 
Nieuwetijdskind, dat in zijn kinderjaren ook een fan was van de 
kindermeditatie Het Geheim van de Boeddha, maar eigenlijk is dit 
nieuwe verhaal bestemd voor Alle Nieuwetijdskinderen van 15 tot 
95. 

Het verhaal bestaat uit 12 delen, die naar de 12 tekens van de 
dierenriem zijn genoemd. Deze dierenriemtekens staan voor de 
12 Kosmische maanden van het Kosmische Wereldjaar, dat bijna 
26.000 aardse jaren omvat. Het getal 12 verwijst ook naar het 
vervullen van de zielsmissie en het uiteindelijk bereiken van het 
Goddelijke Levensdoel door vele levens heen. Kortom, het getal 12 
staat voor compleetheid of volmaaktheid.

De laatste hoofdstukken van het verhaal zijn onvermijdelijk 
wat diepzinniger, dus die vragen om een wat verder ontwikkeld 
spiritueel inzicht. Het is dus een verhaal geworden, voor alle 
mensen die ernaar verlangen, om het Koninkrijk van die Ene God, 
zelf in hun eigen hart te ontdekken. Dus voor mensen die innerlijk 
helemaal vrij willen worden, en in hun hart de bron van het echte 
geluk willen vinden.

Het verhaal speelt zich af in Occitanië, in het warme zuiden van 
Frankrijk, in de Pyreneeën, tegen de grens met Spanje aan. Dit 
gebied wordt nu de Languedoc genoemd. Rond de 12e en 13e eeuw 
leefde daar een volk, dat zich niet kon vinden in de regels van de 
paus en de bisschoppen van de katholieke kerk van Rome. Dat volk 
werd de katharen of de albigenzen genoemd. 

En de naam ‘kathaar’ komt van het Griekse woord ‘catharos’, wat 
‘zuiver’ betekent. Het was een vredelievend broederschap, dat 
zichzelf ‘vrije christenen’ of ‘vrienden van God’ noemde. 

In de elfde eeuw had het katharisme veel aanhangers gekregen 
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in Noord-Italië, Noord-Spanje en vooral in Zuid-Frankrijk. De 
volgelingen kwamen uit alle lagen van de bevolking. In de bloeitijd 
voelde de helft van de bevolking in die streken, zich verbonden met 
het katharisme. Ook veel adellijke families sympathiseerden met 
de katharen, en wierpen zich vaak op als de verdedigers van het 
broederschap. 

De katharen zijn de laatst overgeblevenen, van een hele vroege tak 
van het christendom, die de gnostiek wordt genoemd. En gnostiek 
verwijst naar hele diepe kennis, namelijk naar de innerlijke kennis 
over de oorsprong, de huidige situatie en de bestemming van de 
mens en van de schepping. Volgens de katharen had Jezus, die dus 
ook wel ‘de Christus’ werd genoemd, deze innerlijke kennis in zijn 
eigen hart ontdekt. En hij is daarover gaan vertellen aan iedereen 
die het maar horen wilde. Jezus verzamelden ook leerlingen om 
zich heen, die als apostel zijn boodschap van Liefde en Waarheid 
hebben uitgedragen.

De katharen wisten dat het woord ‘christen  was afgeleid van het 
Griekse woord ‘chrèstos’ , en dat betekent ‘goedheid’. Ze wilden 
terug naar de eenvoud en de waarachtigheid van het vroege 
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Christendom. De katharen wilden dus zo zuiver mogelijk leven, 
vanuit de ‘Christusgeest’ in hun eigen hart, dus naar de kracht 
van goedheid, waarheid en liefde, zoals Jezus die had voorgeleefd. 
Jezus had de diepe inzichten over de mens en over het leven, 
geleerd tijdens zijn verblijf bij de broederschap van de Essenen, die 
rond het begin van de jaartelling in de woestijn van Judea leefden.

De katharen vonden dat de paus en de bisschoppen van de 
katholieke kerk van Rome, niet het goede voorbeeld gaven. Ze 
waren zo druk bezig met het vergaren van rijkdom en macht, en 
het buitensluiten van mensen die anders dachten, dat ze vergaten 
wat een werkelijk spiritueel leven betekent. En zo had Jezus dat 
niet bedoeld. Want vlak na het begin van de jaartelling, had de 
apostel Paulus namelijk een brief geschreven aan zijn geliefde 
leerling Timotheüs. En in die brief schreef Paulus, dat de geestelijk 
leiders van de nieuwe christelijke kerk, die toen aan het ontstaan 
was, volgens Jezus sober, vredelievend en vanuit hun hart moesten 
leven. Ze moesten het goede voorbeeld geven, en zich niet laten 
verleiden door macht, geld en bezittingen. En dat was nou precies 
waar de geestelijke leiders in Rome wel mee bezig waren, vonden 
de katharen.

Maar dat was niet de enige reden waarom de katharen hun eigen 
weg wilden gaan. De katharen verwierpen namelijk alle uiterlijke 
regels van de paus, omdat die met het hoofd waren bedacht en niet 
uit het hart waren voortgekomen. Zij noemden de weg van de kerk 
van Rome, de Uiterlijke Weg van Jezus. Het was hun overtuiging, 
dat de mens zichzelf kon verlossen uit zijn aardse lijden. En dat hij 
dat kon doen, door de Innerlijke Weg van Jezus te volgen. Die weg 
richtte zich niet op het geloven van dogma’s en het naleven van 
verplichte wetten, maar op het openen van het eigen hart, en van 
daaruit het leven te dienen. 

En daardoor waren zij dus geen gewone gelovigen, zoals alle 

Poort 1. Timeon het katharenkind groeit op in Minerve Timeon en de katharenschat

“Want er is maar 
    één Waarheid, 
    maar één God 
    die de grondslag 
    van Alle Leven is



29

ontvangen. Zij kozen ervoor, om hun leven in dienst te stellen van 
de lijdende en de naar verheffi  ng zoekende mens. Zij schikten zich 
vrijwillig naar strengere innerlijke leefregels, die het hart moeten 
ondersteunen om in alles ‘leven-dienend’ te zijn.

Maar de paus van Rome pikte niet dat de katharen hun eigen weg 
gingen. Hij vond dat ze zich moesten bekeren, en als ze dat niet 
deden, dan moesten ze levenslang worden opgesloten of sterven 
op de brandstapel. Maar daarbij kon de paus wel op verzet rekenen 
van de graven van Toulouse, van Carcassonne en van Foix, die via 
familiebanden aan elkaar verbonden waren. Deze adellijke families, 
die met hun ridders tegen de Pyreneeën imposante kastelen 
bewoonden, waren overtuigde beschermers van de katharen. Er is 
in die tijd veel strijd geleverd tussen enerzijds de kruisvaarders van 
de paus en de Franse koning, die de katharen wilden uitroeien en 
hun land wilde inpikken, en anderzijds de ridders van de adellijke 
families die de katharen een warm hart toedroegen.

Het verhaal dat ik je nu ga vertellen, gaat over een jongeman, zijn 
naam in Timeon, en dat betekent ‘Vereerder van God’. Timeon 
heeft een groot verlangen om binnen de mysterieschool van de 
katharen, de geestelijke inwijdingsweg te volgen, en zo God te 
vinden. Deze scholingsweg wordt wel het ‘Pad van Liefde en 
Waarheid’ genoemd. Hij wil net als zijn oma een ‘parfait’ worden. 

Zoals alle mysteriescholen uit de oudheid, is ook het doel van 
deze christelijke mysterieschool, om de mens die daarvoor kiest, 
te begeleiden op het mystieke pad. De volgers van het ‘Pad van 
Liefde en Waarheid’, zullen via hun hart God leren kennen en 
krijgen daardoor directe toegang tot de onzichtbare wereld van de 
Geest. De geestelijk leraren binnen de mysteriescholen putten hun 
wijsheid en kracht niet uit boeken, maar direct uit deze geestelijke 
wereld. Want door hun hoge spirituele ontwikkeling, hebben ze 
daar via hun geopende hart, direct toegang toe.
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volgelingen van de kerk van Rome, maar zij waren zogenaamde 
mystici. Een mysticus volgt geen dogmatische leerstellingen, 
maar wil zelf op innerlijk onderzoek uitgaan. En een mysticus 
laat zich ook niet leiden door regels van buitenaf, maar slechte 
door regels die in het eigen hart als ‘waar’ worden gevoeld. Een 
mysticus wil zich daarbij niet alleen laten inspireren door zijn 
eigen traditie, maar door allerlei wijsheidstradities. En zo wil hij 
via een open geest en een warm hart, ontdekkingen doen over God, 
over de geestelijke wereld, en over andere diepere waarheden van 
het leven. Want Jezus had namelijk zelf gezegd, dat de mens het 
‘Koninkrijk van God’ niet ergens in de buitenwereld, maar alleen 
in zijn eigen hart kon vinden. Dat was ook de reden waarom de 
katharen geen kerken hadden. ‘De ware kerk is gezeteld in het hart 
van de mens,’ was hun overtuiging.

Het onderscheid dat de katharen maakten, tussen de uiterlijke en 
de innerlijke weg van Jezus, is niet uitzonderlijk. Bijna alle grote 
geloofstradities kennen een uiterlijke of exoterische weg, waarin 
de uiterlijke of openbare kennis door priesters of imams wordt 
doorgegeven. Maar daarnaast kennen ze ook bijna allemaal een 
innerlijke of esoterische weg, waarin de mystieke kennis, door 
inkering in het eigen hart, dus door meditatie, zelf wordt ontdekt.

Men kon op drie manieren bij het kathaarse geloof betrokken zijn. 
De grootste groep waren de zogenaamde welwillende toehoorders, 
ofwel de ‘auditeurs’. Dan waren er de gelovigen, die ook wel 
‘croyants’ werden genoemd. Deze gelovigen hingen wel de ideeën 
aan, en wilden leven volgens de drie basisregels van de katharen. 
De derde categorie waren de priesters of ‘parfaits’. Zij werden door 
de bevolking de ‘Bon-Hommes’ of de ‘Bon-Femmes’ genoemd, en 
dat betekent ‘goede mannen’ of ‘goede vrouwen’. 

Deze hoog ontwikkelde katharen, hadden na een jarenlange 
scholingsweg, de hoogste inwijding in het mysterie van het leven 
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De scholing tot ‘parfait’, is een lange weg. Daarvoor moet de 
leerling een aantal jaren in afgelegen grotten verblijven, en allerlei 
beproevingen doorstaan. Zo wordt hij geestelijk sterk gemaakt, om 
in zijn hart diepe wijsheden over het bestaan te ontdekken, en deze 
in zijn aardse leven toe te passen. 

En omdat dus ook Timeon een lange weg te gaan heeft, is het een 
verhaal in 12 delen geworden. In dit verhaal wordt beschreven, hoe 
Timeon de 7 inwijdingsgraden doorloopt, die samen onderdeel zijn 
van de inwijdingsweg van de katharen. Gedurende dit zogenaamde 
‘Pad van Liefde en Waarheid’ wordt hij achtereenvolgens 
begeleidt door drie leermeesters. De scholingsweg eindigt voor 
Timeon, wanneer hij zijn laatste opdracht heeft vervult. En deze 
eindopdracht bestaat er voor hem uit, dat hij de Geheime Schat 
van de katharen, door een vijandig gebied, weer thuis brengt. En 
met het vervullen van deze laatste beproeving, bereikt Timeon 
zogenaamd ‘Geestelijk Meesterschap’.

Maar laat ik bij het begin beginnen. Timeon is een katharenkind, 
dat in het begin van de 13e eeuw leefde. Hij is op 2 februari in het 
jaar 1225 in het Zuid Franse katharendorpje Minerve geboren. Zijn 
ouders waren ‘croyants’, dus kathaarse gelovigen. Al vrij snel na 
zijn geboorte, bleek Timeon niet zo’n sterke gezondheid te hebben. 
Dat baarde zijn ouders wel zorgen. Verder ontwikkelde hij zich 
tot een intelligent en prachtig kind met heldere ogen, die door 
iedereen in het hart werd gesloten. Vanuit zijn wat fi losofi sche 
instelling, had Timeon grote interesse in lezen, maar ook in de 
geheimen van het leven. 

Toen Timeon bijna drie jaar oud was, is zijn moeder overleden 
aan een ziekte waarvoor toen nog geen kruiden waren gevonden. 
Timeon had zelf geen herinneringen aan zijn moeder, maar zijn 
vader sprak altijd heel liefdevol over haar. En daardoor was er 
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wel een gevoel van gemis en ook een verdriet in hem ontstaan, 
waardoor hij het moeilijk vond, om over zijn moeder te praten. 
Timeon is dus in Minerve opgegroeid bij zijn vader. Het was 
een lieve en zachtaardige jongen, maar soms was hij ook wat 
ondeugend, net als elke andere jongen van zijn leeftijd. Het was 
kenmerkend voor Timeon, dat hij steeds weer gefascineerd raakte 
door de wolkenluchten boven zijn dorp. Het leek alsof ze een groot 
mysterie verborgen hielden, voelde hij. Zijn vrienden plaagden 
hem daar regelmatig mee. ‘Hé Timeon, loopje weer met je hoofd 
in de wolken,’ zeiden ze dan, wanneer hij weer zijn blik naar boven 
richtte.

De oma van Timeon was een katharenpriesteres, ofwel een 
‘parfait’, en dat betekent ‘vervolmaakte mens’. Na het overlijden 
van haar man, in de Maria Magdalenakerk in Béziers, had zij de 
hele inwijdingsweg van de katharen gevolgd. En nu werd ze een 
‘Bon Femme’ genoemd. Timeon vond zijn oma een hele wijze, lieve 
en ook warme vrouw. Hij hield heel veel van haar en zij ook van 
hem. Gedurende elke zomer ging hij met een handelskaravaan 
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de geschiedenis van de katharen en over hun manier van denken 
en leven. Op een avond legde zijn vader hem de drie belangrijke 
leefregels van de katharen uit, dat waren ‘Pretz’, ‘Paratz’ en 
‘Convivenzia’. 

‘Je bent pas een echte kathaarse ‘croyant’,’ zei zijn vader toen, ‘als 
je deze drie leefregels serieus probeert na te leven.’

‘Pretz,’ zo vertelde hij, ‘vraagt van je, dat je edelmoedig en eerlijk 
bent, en dat je moet opkomen voor de mensen die het moeilijk 
hebben,’
‘Paratz,’ ging hij verder, ‘geeft aan dat ieder mens gelijkwaardig 
is, dus ook mannen en vrouwen. Daarom kunnen bij de katharen 
zowel vrouwen als mannen ‘parfait’ worden, wat in de kerk van de 
paus niet is toegestaan.’
En tot slot noemde zijn vader de derde leefregel.
‘Convivenzia,’ zo zei hij, ‘vraagt van de kathaar om verdraagzaam te 
zijn, en respect te hebben voor de meningen van andere mensen.’ 

De dagen nadat zijn vader had gesproken over de drie leefregels 
van de kathaarse ‘croyants’, probeerde Timeon deze regels toe te 
passen. Hij deed dat als hij met zijn vriendjes en vriendinnetjes 
aan het spelen was, maar ook ’s avonds thuis bij zijn vader. Maar 
dat viel niet altijd mee, want vaak vergat hij dat gewoon. Op die 
avonden bij het vuur, vertelde zijn vader hem ook regelmatig 
over de problemen van de katharen. Over de kruistochten door 
de troepen van de paus, die de katharen wilden bekeren, en de 
troepen van de Franse koning, die de Occitaanse graafschappen en 
hertogdommen onder zijn gezag wilde brengen. Paus Innocentius 
III was erg op macht belust. Hij gaf zijn kruisvaarderstroepen 
de opdracht om elke kathaar, die zich niet wilde bekeren tot het 
katholieke geloof van Rome, gevangen te zetten of te doden. 
Hij had zelfs toegestaan om de kartharen tijdens de verhoren te 
martelen.
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mee, die naar het westen trok, en logeerde dan wekenlang bij zijn 
oma in de vestingstad Carcassonne. Hij was heel graag bij haar en 
kreeg geen genoeg van haar verhalen over Jezus en God, en over 
de geheimzinnige geestelijke wereld, die je niet kunt zien, maar 
die volgens oma wel heel echt is. Oma vertelde ook over haar 
inwijdingsweg tot ‘Bon Femme’, vele jaren geleden. Het was niet 
eenvoudig om een priester of priesteres van de katharen te worden. 
Je moest dan namelijk de drie inwijdingsstadia van de ‘Innerlijke 
Weg van Jezus’ volgen, die uiteindelijk tot een geestelijke 
wedergeboorte leidt. En na elk stadium kreeg de leerling een grote 
inwijding. Oma vergeleek deze drie stadia, met de stadia waarin de 
rups via de pop een volmaakte vrije vlinder wordt. 

Tijdens haar inwijding ontving zij van de katharenbisschop het 
sacrament van ‘consolamentum’. Haar ogen straalden als ze 
daarover vertelde. Bij het consolamentum wordt de ziel of de 
innerlijke geest van de mens, herenigd met de Heilige Geest van 
het universum. En dat betekende, dat de ingewijde mensenziel, 
direct kon putten uit de kracht en de wijsheid van het universum.

Al op jonge leeftijd zei Timeon tegen zijn vader, dat hij, net als 
zijn oma, de ‘Innerlijke Weg van Jezus’ wilde volgen. Hij verlangde 
ernaar om in drie stadia te groeien naar een volmaakte vrije vlinder, 
dus naar een geestelijk volwassen mens, die innerlijk helemaal vrij 
is geworden en een diep innerlijk geluk heeft gevonden. Hij zou dan 
een ‘parfait’ worden, en hij zou ‘Bon Homme’ worden genoemd.

Tijdens één van zijn logeerpartijen, had hij zijn verlangen ook 
met zijn oma besproken. Oma had hem toen aangeboden om, 
als hij wat ouder was, en dan nog steeds priester wilde worden, 
hem te begeleiden gedurende het eerste deel van de scholingsweg. 
Namelijk het stadium van ‘de Rups’, die zou worden afgesloten 
met de eerste inwijding in de grotten van Ussat. 
De vader van Timeon vertelde hem ‘s avond bij het vuur vaak over 
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Decaan 1.2  Aquila
de Mars-Steenbok (31 december tot 9 januari)

praktische zin & activiteit

Christus, mens geworden 
tot en met de dood aan het kruis

Op één van die avonden bij het vuur, vertelde vader aan Timeon 
over hoe het allemaal begonnen was. In het jaar 1209 waren de 
vader en moeder van Timeon net verliefd op elkaar geworden, en 
ze hadden samen een huisje gevonden aan het dorpsplein van het 
prachtige katharendorpje Minerve. Op 22 juli van dat jaar vielen 
de kruisvaarders van de paus en de troepen van de Franse koning, 
de stad Béziers binnen en richtten daar een bloedbad aan. Op de 
vraag van de kruisvaarders, hoe men de ketters kon herkennen van 
de katholieken, antwoordde de pauselijke gezant Arnaud Amaury 
‘Dood hen allen, de Heer herkent de Zijnen wel’. Daarop werden 
20.000 mannen, vrouwen en kinderen afgemaakt en de stad 
platgebrand

De opa van Timeon was op dat moment in die stad voor een 
vergadering van de katharen. Ook hij werd vermoord in de Maria 
Magdalenakerk, waarin hij met meer dan 7000 andere mensen 
tevergeefs was gevlucht. 

Met deze aanval op Béziers was de zogenaamde ‘pauselijke 
inquisitie’, ofwel de heksenjacht op de katharen door de 
kruisvaarders, echt begonnen.

Poort 1. Timeon het katharenkind groeit op in Minerve
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In datzelfde jaar was ook Carcassonne aan de beurt. Dat was dus 
de vestingstad aan de rechteroever van de rivier de Aude, waar de 
opa en oma van Timeon hun leven hadden opgebouwd en waar 
oma nu als prille weduwe alleen woonde. De stad werd door de 
kruisvaarders ingenomen. Vanaf dat moment durfde niemand in 
de stad zich meer in het openbaar een kathaar te noemen. Ook oma 
verborg haar zwarte gewaad met capuchon, waaraan de kathaarse 
parfaits konden worden herkend. 

Rond het jaar 1225, het geboortejaar van Timeon, is Carcassonne 
weer kort in het bezit van graaf Raimond II, de beschermer 
van de katharen. Maar als deze opnieuw moet vluchten, begint 
er een periode van openlijke terreur tegen de katharen in de 
stad. En daarbij vonden alsnog veel volgelingen hun dood op 
de brandstapel. Oma bleef in de stad wonen, maar was uiterst 
voorzichtig geworden. 

Timeon voelde bij al deze verhalen van zijn vader, de rillingen 
over zijn rug gaan, maar zijn vader ging verder. ‘Een jaar na de 
val van Carcassonne, dus in 1210,’ zo vertelde hij, ‘werd ook in 
ons dorp Minerve, na een belegering van 5 weken, een bloedbad 
aangericht. Veel katharen uit het dorp vonden daarbij de dood op 
de brandstapel. Dat gebeurde hier midden op het dorpsplein, vlak 
voor ons huis. Maar kort daarvoor werden ook al honderdveertig 
parfaits in de vallei voor het dorp levend verbrand. Je moeder en ik 
konden toen ternauwernood aan de dood ontsnappen. We waren 
net op tijd in de grotten gevlucht, in de kloof aan de overkant van 
de rivier,` zei zijn vader. 

Timeon dacht: ‘gelukkig maar, want anders was ik er nu niet 
geweest’.

Het was nu al weer jaren relatief rustig rond hun dorp Minerve, dus 
Timeon liet zich door deze verhalen van zijn vader niet echt bang 
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In overleg met de oma van Timeon besloot hij, dat Timeon nog 
twee jaar moest wachten, want de hele scholingsweg duurt vanaf 
het begin zeker drie tot vier jaar. En voordat hij volwassen zou 
zijn, kon hij toch niet de laatste inwijding, dus het sacrament van 
consolamentum ontvangen en parfait worden.

Op een avond zei zijn vader: ‘Lieve Timeon, ik heb over jouw 
vraag nagedacht. Als jij 15 jaar bent, en je wilt dan nog steeds 
priester worden, dan wil oma jou als leerling ontvangen. Ze gaat 
je dan begeleiden tijdens het eerste stadium van jouw geestelijke 
ontwikkeling tot parfait. Maar je moet wel beseff en dat de 
inwijdingsweg van de katharen niet altijd een makkelijke weg is, 
dus denk er in de tussentijd goed over na. Je zal bijvoorbeeld geen 
gewoon leven kunnen leiden, met een vrouw naast je en met een 
gezin. Je zal altijd moeten klaar staan voor mensen in nood, en 
daarbij jezelf vaak moeten wegcijferen. Het zal ook veel discipline 
en studie van je vragen, maar ook innerlijk onderzoek, contemplatie 
en meditatie. En ook periodes van vasten en beproeving horen 
daarbij. Ook zul jij je soms eenzaam voelen, omdat deze ‘Weg 
van Jezus’ een innerlijke weg is, waarbij anderen je wel kunnen 
bijstaan, maar die je toch helemaal zelf moet gaan. 

Maar zoals oma het zegt” zie zijn vader: ‘Als deze wens werkelijk 
uit je hart komt en je standvastig bent in je keuze, zal uiteindelijk 
op de top van de heilige Venusberg van de vroegere Druïden, ofwel 
de ‘Heilige berg van Ware Liefde’, je hart zich volledig geopend 
hebben. En op de vleugels van de Goddelijke Liefde en Waarheid 
die dan vrijkomt, kun je na een lange periode van afzondering en 
verinnerlijking, weer de wereld intrekken. Je bent dan een vrije 
wijze vlinder geworden, die de schoonheid en goedheid van het 
geestelijke leven met iedereen delen wilt.

En eigenlijk begint het dan pas echt, zei vader. Want als je de 
hele inwijdingsweg hebt afgelegd en uiteindelijk een parfait mag 
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maken. Zijn besluit stond vast. Toen Timeon 13 jaar was, vroeg 
hij aan zijn vader of hij voor langere tijd bij oma in de leer mocht. 
Hij verlangde ernaar, om zich voor te bereiden op zijn eerste 
inwijding, op weg naar priesterschap. De vader van Timeon zei dat 
hij hem daar nu nog te jong voor vond, maar beloofde toch dat hij 
erover zou nadenken. Hij wilde zijn zoon eigenlijk niet voor lagere 
tijd missen, en ook niet blootstellen aan gevaar, want hij hield 
zielsveel van zijn jongen. Toch wilde hij Timeon ook zijn droom 
niet ontnemen. Hij wist dat het de grootste wens was van zijn zoon, 
om zijn leven in dienst te stellen van God en van de mensen. 

Ook zag hij in, dat een sterke geestelijke ontwikkeling, hem zou 
helpen, om in zijn leven op een wijze manier om te gaan met zijn 
zwakkere lichamelijke gezondheid. En daar kwam bij, dat hij als 
kathaar er een groot vertrouwen in had, dat de geestelijke krachten 
binnen het universum, Timeon zouden helpen op zijn pad om een 
kathaars priester te worden. 
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van elkaar gescheiden zijn, maar ook hier en nu, tegelijkertijd op 
deze plek in elkaar verweven zijn. 

Tijdens een latere logeerpartij pakte oma die draad weer op. Ze 
vertelde toen, hoe wij als mens, onlosmakelijk met deze twee 
werelden verbonden zijn, ook als we daar nog geen besef van 
hebben. 

‘Er bestaat niet alleen een zichtbare buitenwereld en een 
onzichtbare binnenwereld,’ legde oma toen uit, ‘maar ook jij bent 
eigenlijk twee in één. Jij bent namelijk een zogenaamde ‘buiten 
jij’, dus de Timeon die iedereen kan zien en die thuis is in deze 
buitenwereld hier op aarde. Maar je bent ook een ‘binnen jij’ of 
ziel, die nu in jouw hart woont, en die zijn thuisland heeft in die 
prachtige, maar onzichtbare geestelijke binnenwereld,’ legde oma 
uit.

‘Maar hoe zit het dan als ik dood ga?’ had hij gevraagd. 

En de reactie van oma was toen geweest: ‘Ja, wat ik je allemaal 
heb verteld, betekent dus eenvoudigweg dat de dood eigenlijk niet 
bestaat. Want als mensenziel vertoef jij dan weer in deze zichtbare 
buitenwereld hier op aarde, en dan weer in de onzichtbare 
geestelijke binnenwereld of hemel. Dus in de wereld die eigenlijk 
veel mooier is dan deze, soms hele ruwe wereld met al zijn 
spanningen, geweld en oorlogen. 

En op de overgang tussen die twee werelden, ga jij als ziel dus 
steeds door een soort poort. Een poort die je de ‘Draaideur van 
Geboorte en Dood’ zou kunnen noemen. Jij was er dus al voor je 
geboorte en bent er dus ook nog steeds na je dood,’ had oma toen 
gezegd. 

‘Maar waarom moet de mens dan steeds de hemel verlaten als het 
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worden genoemd, dan ligt er een hele grote verantwoordelijkheid 
op jouw schouders. Dan zal iedereen bij jou komen om wijze raad 
en om geestelijke genezing, en zul je lange reizen moeten maken om 
aan stervenden het sacrament van consolamentum toe te dienen. 
En om dat allemaal aan te kunnen, vraagt dat van jou werkelijke 
geestelijke volwassenheid,’ zei zijn vader.

Toen Timeon die avond in zijn bed lag, was er geen twijfel. Maar 
hij was toch wel een beetje teleurgesteld, want twee jaar wachten 
vond hij eigenlijk wel heel lang. Toch voelde hij zich ook blij, omdat 
zijn droom toch ooit uit ging komen. Dan mocht hij voor langere 
tijd bij zijn oma wonen, die hem altijd zoveel aandacht en liefde 
gaf. Bij zijn oma, die hem bijzondere verhalen vertelde over God, 
over Jezus, over de geestelijke wereld en over de geheimen van het 
leven. Hij wist dat het soms een moeilijke weg zou worden, maar 
toch was het een diep verlangen in hem, om de weg te gaan, die 
Jezus had voorgeleefd. Toen hij daar zo in zijn bed lag, herinnerde 
hij alle mooie gesprekken over het leven, die hij tijdens de eerdere 
logeerpartijen al met oma had gehad. Ze hadden die gesprekken 
meestal in de schaduw van de plataan, op de knusse binnenplaats 
naast het huisje van oma in de vestingstad Carcassonne.

Het was al weer een tijdje geleden, dat oma hem had gezegd, dat 
alles energie is. 

‘Dus wat wij als vaste dingen waarnemen,’ vertelde ze toen, ‘is ook 
energie, maar dan energie, die heel laag trilt, zodat het voor ons 
lijkt dat het vaste dingen zijn.’ 

Ook had ze verteld over de twee werelden die eigenlijk één zijn. 
Ze sprak toen over de aardse wereld om ons heen, die we met 
onze ogen en oren kunnen zien en horen, en over de prachtige 
geestelijke wereld van de zielen en onzichtbare energievormen en 
-stromingen. Een buitenwereld en een binnenwereld dus, die niet 
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‘Inderdaad’, had oma toen gezegd. 

‘En als je ’s avonds in je bed ligt, kun je gewoon iets aan je moeder 
vragen, en als je heel goed luistert, dan kun je misschien in je hart 
haar antwoord al horen. Dit vraagt wel om een beetje oefenen, 
maar dit kan allemaal dus echt.’

En na dat ingewikkelde, maar ook wel interessante verhaal van 
oma, was Timeon die avond uiteindelijk toch in een diepe slaap 
gevallen. Hij droomde van zijn moeder, en kon voor het eerst haar 
lieve gezicht zien. Hij kon voelen dat ze erg trots op hem was, 
dat hij parfait wilde worden, want dat was ook ooit haar droom 
geweest, die helaas in dit leven niet uit mocht komen. 

Een paar dagen later, tijdens diezelfde logeerpartij, hadden hij en 
oma weer aan de keukentafel in haar kleine huisje gezeten. Hij had 
oma toen verteld over zijn droom en dat hij het gezicht van zijn 
moeder had gezien.
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daar zo mooi is,?’ had hij gevraagd. 

‘Ik zal dat proberen uit te leggen,’ had oma toen gezegd. 

‘Stel je het Grote Leven van de mensenziel eens voor als het cijfer 
‘8’, als een soort stromingsmodel. De onderste cirkel van de ‘8’ laat 
dan zien, hoe de ziel door het aardse leven trekt. De bovenste cirkel 
stelt de geestelijke wereld voor. En in het midden is de overgang. 
Daar bevindt zich die zogenaamde ‘Draaideur van Geboorte en 
Dood’.’ 

En nu is het zo,’ ging oma toen verder, ‘dat dit grote cirkelvormige 
leven zich vele malen herhaalt. En daardoor doet de ziel steeds 
weer nieuwe aardse ervaring op, en verwerkt deze daarna weer in 
de geestelijke wereld. Op deze manier wordt de mensenziel steeds 
wijzer en bewuster. En zo groeit een jonge ziel, door de vele Grote 
Levens heen, naar een geestelijke volwassen oude ziel, ofwel een 
Meesterziel. Dus dat cirkelvormige proces van het Grote Leven 
van de ziel, kun je je beter als een soort spiraal voorstellen. Een 
spiraal die steeds wijder wordt, omdat de ziel steeds bewuster 
en volmaakter wordt. En dat groeiproces naar Geestelijke 
Volwassenheid of Goddelijke Volmaaktheid, dat is het doel van 
elke ziel,’ had oma tot slot gezegd.

‘Maar dat betekent, dat ik eigenlijk helemaal niet bang hoeft te zijn 
voor de dood,’ had hij met een blij gezicht opgemerkt. 

‘Ja, dat klopt. De onwetende mens heeft nog een grote angst 
voor de dood, omdat hij de stellige overtuiging heeft, dat hij het 
lichaam, en ook de inwonende aardse persoonlijkheid is. Maar dat 
is dus een misvatting,’ had oma geantwoord. 

‘Maar dat betekent ook, dat opa en mijn moeder er nog steeds zijn,’ 
reageerde Timeon. 
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‘Maar heeft mijn moeder in de geestelijke wereld dan ook een 
lichaam?’ had hij gevraagd.

‘In die andere wereld heeft de ziel alleen maar een energielichaam, 
dus geen lichaam dat je met je gewone ogen kunt zien. Want 
zo’n lichaam van vlees en bloed heb je in de geestelijke wereld 
niet nodig. In jouw droom heb jij, met jouw innerlijke ogen, het 
energielichaam van je moeder gezien. Want tijdens de slaap maken 
we ons los van de aardse buitenwereld, en krijgen we soms toegang 
tot de mooie geestelijke binnenwereld, waar alle zielen wonen, die 
door die zogenaamde draaideur zijn gegaan,’ vertelde oma hem. 

En toen had oma een tijdje gewacht met praten. Het leek wel of zij 

voelde dat hij haar nog iets wilde vragen. 
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Decaan 1.3  Delphinus
de Zon-Steenbok (10 tot 20 januari)

praktische zin & ambitie

Christus staat op uit de dood

Timeon had nagedacht over het verhaal, dat zijn oma hem zojuist 
had verteld over de dood. Hij had daarover inderdaad nog een 
vraag.

‘Maar hoe kom ik dan aan dit lichaam dat iedereen kan zien?’ had 
hij gevraagd.

‘Het is namelijk zo,’ had oma gezegd.

‘Wanneer je als ziel, via de ‘Draaideur van Geboorte en Dood’, 
weer deze zichtbare wereld binnenkomt, ontwikkelt zich tijdens de 
zwangerschap, rondom de ziel langzaam een lichaam van vlees en 
bloed. Je zou dit lichaam dus kunnen zien als het aardse omhulsel 
dat jij als ziel dan krijgt. En dat fysieke lichaam is een soort aards 
voertuig, waarmee jij als ziel nu op aarde, allerlei ervaringen kunt 
opdoen, waardoor je steeds weer nieuwe inzichten krijgt. En zo 
word je als ziel steeds wijzer en groei je dus geestelijk,’ had oma 
toen geantwoord. 

‘En bij de dood gebeurt dan zeker het omgekeerde?’ had hij toen 
opgemerkt.
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‘Inderdaad. Wanneer voor de ziel de tijd gekomen is om de aarde 
weer te verlaten, omdat hij zijn aardse opdracht heeft vervult, dan 
laat de ziel zijn aardse lichaam gewoon hier in de buitenwereld 
achter, en reist als lichtlichaam verder. Want zoals ik je al zei, 
heeft jouw ziel dat aardse voertuig aan de andere kant, dus in de 
zielenwereld, niet meer nodig,’ was de reactie van oma.

‘Ik dacht altijd dat ik dit lichaam was en dat daarin een ziel 
woonde. Maar als ik u nu goed begrijp, kun je beter zeggen, dat ik 
een ziel ben, die zich hier op aarde eigenlijk met een fysiek lichaam 
bekleedt?’ had hij toen gezegd. 

‘Ja, inderdaad, dat is juister’ had oma geantwoord. 

En toen was zij van tafel gelopen om het eten voor die avond voor 
te bereiden. Hij had haar geholpen met het snijden van de wortels 
en had de bonen gewassen. Tijdens het eten van de heerlijke 
groenteschotel, hadden ze weinig woorden gewisseld. En toch had 
hij zich, zo dicht bij zijn oma, heel fi jn en vertrouwd gevoeld.

Na het eten had oma hem meegenomen voor een avondwandeling 
buiten de citadel. Ze waren van de heuvel af gelopen, het beschutte 
bospad in. Nog steeds werd er niet gepraat. Toen ze bij de rivier 
kwamen, ging oma op een rotsblok zitten en had hem uitgenodigd 
hetzelfde te doen. Ze hadden nog een tijdje in stilte op deze mooie 
plek naar de stroming van de rivier en de steeds verder zakkende 
zon gekeken.

‘Je hebt mij vanmiddag duidelijk gemaakt,’ was oma begonnen, 
‘dat je begrepen hebt, dat wij niet het lichaam zijn. Maar dat wij 
een ziel zijn, die zich heeft bekleed met een aardse lichaam, en 
niet andersom. En omdat wij dus twee in één zijn, zijn wij zowel 
verbonden met de aardse wereld van de materie, die je hier om je 
heen ziet, als ook met de geestelijke wereld van de energieën, die 
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hij haar toen gevraagd.

Oma had na zijn vraag even haar ogen gesloten, alsof ze van binnen 
wachtte op een antwoord vanuit het universum.

Je kunt het zo zien,’ begon oma toen. 

‘Zoals jij jouw aardse lichaam zojuist hebt gevoed met die heerlijke 
groenteschotel, zo wordt je ziel of energielichaam gevoed door 
deze twee stromen van levensenergieën. En dat gebeurt via 7 
onzichtbare energiecentra, die op het energiekanaal tussen je stuitje 
en je kruin liggen. Deze 7 hoofdcentra vormen de ruggengraat van 
een uitgebreid netwerk van kleinere en nog kleinere energiecentra 
en verbindende energiekanalen die ons energielichaam vormen. 
En dat voeden van ons energielichaam gebeurt, doordat die 7 
hoofdcentra, als een soort kleine energiekolkjes, die boven elkaar in 
de wervelkolom liggen, door de twee tegengestelde energiestromen 
aan het draaien worden gebracht’ legde oma toen uit. 

‘En door het samenspel tussen deze twee stromen, zorgen deze 7 
energiecentra voor een juiste verdeling en balans van de energieën 
in jouw energielichaam. En daardoor wordt ook jouw fysieke 
lichaam op elk niveau, vanuit dat energielichaam met levensenergie 
gevoed en in balans gehouden,’ zei oma toen

‘En als die balans wordt verstoord, wat gebeurd er dan?’ had 
Timeon gevraagd.

‘Omdat bij de aardse mens, de onderste drie energiecentra nog 
zijn vertroebeld en de bovenste energiecentra nog onvoldoende 
zijn geopend,’ ging oma verder, ‘is het samenspel tussen deze twee 
voedende energiestromen vaak niet optimaal. En dat is de oorzaak 
van disbalans op allerlei levensniveaus in deze mens, en zelfs ook de 
oorzaak van zijn lichamelijke ziekten en gebreken. Dat is de reden, 
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het thuisland is van jou als ziel en van alle andere zielen. 

Het is goed om de beseff en, dat wij, zolang we hier op aarde zijn, 
worden gevoed en verlevendigd vanuit deze twee werelden. En 
dat komt, omdat er twee stromen van levensenergieën, via een 
energiekanaal in onze wervelkolom, door ons lichaam vloeien. Eén 
stroom bestaat uit de lager trillende aardse energieën, die vanuit het 
centrum van de aarde, en de rots waarop je nu zit, via je stuitje in je 
lichaam vloeit. En de andere stroom komt van boven. Die bestaat 
uit de hoger trillende geestelijke energieën vanuit de kosmos, die 
op dit zelfde moment, via je kruintje bij jou naar binnen willen 
stromen. Maar deze geestelijke stroom kan pas onbelemmerd 
in je stromen, en je hart bereiken, wanneer je hart en de hogere 
energiecentra in je wervelkolom voldoende zijn geopend. Zolang 
dat nog niet het geval is, kan die instroming verstoord raken.’ had 
oma toen gezegd.

‘Maar hoe kunnen die twee energiestromen mij dan voeden?’ had 
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hem toen gevraagd.

‘Ik vind dit best moeilijk om allemaal te begrijpen. Wilt u het me 
nog eens op een andere manier uitleggen?’ 

‘Misschien wordt het met de volgende woorden nog wat duidelijker,’ 
reageerde oma.

‘Het is belangrijk om te beseff en, dat de schepping niet alleen 
bestaat uit wat wij met onze fysieke zintuigen kunnen waarnemen. 
Het Grote Allesomvattende Geheel dat wij universum noemen, 
bestaat uit 7 hiërarchisch in elkaar genestelde werelden of 
dimensies. Dus uit 7 gebieden die uit steeds fi jnere graden van 
energie-substantie bestaan. En elk van deze werelden of rijken 
wordt bewoond door levensvormen in verschillende stadia van 
ontwikkeling. Kortom: De schepping bestaat dus uit 7 lagen, elk 
met een hogere energietrilling. En al het leven, dus zowel het 
aardse als het geestelijke leven, speelt zich af binnen dat gelaagde 
universum met zijn 7 rijken of levenssferen. Ik zei je al eerder, dat 
dit allemaal energievelden zijn, elk met een eigen vibratie, van laag 
tot heel hoog. Energievelden die niet allemaal ergens anders zijn, 
maar die dus in elkaar verweven zijn.’

‘Maar ik begrijp nog steeds niet, hoe die 7 levenssferen of 
energievelden, allemaal tegelijk op dezelfde plek aanwezig kunnen 
zijn,’ had Timeon zijn oma onderbroken. 

‘Ik zal je een vergelijking geven,’ was de reactie van oma geweest.

‘Stel je voor dat we hier aan de oever van de rivier, samen een 
verzameling stenen gaan zoeken, in 7 verschillende afmetingen. 
En stel dat we een grote bak hebben, waar ze allemaal in moeten. 
We gooien de bak eerst vol met de stenen die de grootste afmeting 
hebben, tot er niet één meer bij kan. De bak lijkt vol, maar toch 
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waarom in dit 1e stadium van de scholingsweg, zoveel aandacht 
wordt gegeven aan de zuivering van de drie lagere energiecentra. 
En dat is ook de reden, waarom het openen van de hoger trillende 
energiecentra, in het 2e en 3e stadium van de inwijdingsweg, zo 
centraal zal staan,’ had oma toen gezegd.

‘En wordt alleen de mens op deze wijze gevoed vanuit deze twee 
energiestromen,’ had hij gevraagd. 

‘Nee, dat geldt niet alleen voor de mens, maar voor elk levend 
wezen. Dus ook voor de bomen daar aan de overkant van de rivier, 
voor de vissen hier voor ons in het water en zelfs voor de aarde als 
geheel.’

En toen had oma weer even gepauzeerd.

‘En deze 7 energiekolkjes van de mens, die dus op een verticale 
as in de wervelkolom liggen, zou je de zeven snaren van de mens 
kunnen noemen,’ ging oma toen verder.

‘En het geestelijke groeiproces van de mensenziel, dat zich over 
vele levens uitstrekt, houdt in, dat deze 7 bewustzijnssnaren één 
voor één tot ontwikkeling worden gebracht. Want in de gestage 
groei van de mensenziel, betreedt hij namelijk steeds nieuwe, ofwel 
steeds hoger trillende velden of ervaringsdimensies, met steeds 
weer nieuwe krachten, die steeds verfi jnder worden. En in ieder 
veld, moet de geestelijke groei van de mens, in overeenstemming 
worden gebracht met de trilling van dat nieuwe, hoger trillende 
veld. Dus steeds moet hij ervoor zorgen, dat zijn bewustzijn weer 
goed is afgestemd op de frequentie van die nieuwe, hoger trillende, 
ervaringsdimensie. Op deze wijze kan het groeiende bewustzijn, 
de mensenziel in staat stellen, om de krachten binnen het nieuwe 
veld te leren hanteren en de energie daar in goede banen te leiden. 
Begrijp je wat ik hiermee allemaal duidelijk wil maken?’ had oma 

Poort 1. Timeon het katharenkind groeit op in Minerve



51

we daar alles kunnen zien, en de geestelijke wereld met veel 
fi jnere trillingen, die voor onze grove aardse zintuigen niet meer 
waarneembaar zijn,’ had hij toen geconcludeerd.
‘Dat zie je helemaal juist,’ was de reactie van oma geweest.

‘In het geval van de bak stenen, zou je dus kunnen zeggen, dat we 
met onze aardse zintuigen, daarin alleen de grotere stenen kunnen 
zien. Terwijl voor het zien de kleinere stenen eerst onze geestelijke, 
of innerlijke zintuigen ontwikkelt zouden moeten worden,’ had 
oma tot slot gezegd.

Na deze tussentijdse uitleg over de verwevenheid tussen de 
werelden, had oma de draad van haar verhaal weer opgepakt.

‘Wanneer ik het leven nu vergelijk met een muziekstuk, dan zou 
je het dus als volgt kunnen zeggen: De Goddelijke Symfonie van 
het Leven, bestrijkt als het ware een bereik van 7 gebieden of 
etages, met elk een eigen toonhoogte. En in het groeiproces van 
de mensenziel gedurende zijn vele levens, komt een steeds hoger 
trillend gebied binnen zijn bereik. En elk van deze 7 levenssferen 
heeft zijn eigen bewoners of leefgemeenschap.’

‘Hoe bedoelt u dat,’ had hij gevraagd.

‘De eerste levenssfeer, dus het domein met de laagste trilling, is het 
plantenrijk. En die sfeer wordt dus bewoond door alle plantaardige 
wezens, in hun bijna onbegrensde diversiteit. Het tweede gebied 
wordt bewoond door de dieren in al hun variaties, en dat gebied 
noemen we daarom het dierenrijk. En na het dierenrijk volgt 
het ons zo vertrouwde mensenrijk. Dit zijn de drie rijken van de 
aardse sfeer. Zie je nu ook in, dat deze drie rijken van de zichtbare 
wereld, gewoon op dezelfde plek aanwezig zijn. En dat elk van 
deze drie leefsferen zijn eigen bewoners heeft, die ook elk hun 
eigen bewustzijnsbereik hebben. En dit geldt ook voor de hogere 

Timeon en de katharenschat

50

moeten ook de andere stenen er nog in. We pakken nu de stenen, 
met de op één na grootste afmeting, en die gooien we ook in de 
bak, terwijl we het geheel goed schudden. De minder grote stenen 
zoeken een plek in de ruimten tussen de grootste stenen. Dan 
gooien we de stenen met een nog kleinere afmeting in de bak, 
terwijl we het geheel blijven schudden. Deze stenen passen weer 
in de ruimten tussen de op één na grootste stenen. Dit blijven we 
herhalen tot alle stenen, met de 7 verschillende afmetingen, in de 
bak zitten. Alle ruimte tussen de stenen is nu opgevuld. Zie je het 
voor je?’ had oma hem toen gevraagd. 

Timeon had geknikt.

‘Kun je nu inzien, dat die 7 energievelden, die een steeds hogere 
trillen hebben, tegelijk overal binnen het universum aanwezig 
kunnen zijn? En begrijp je nu, dat ze dus ook hier in onze leefwereld 
gewoon in elkaar verweven zijn?’ had oma gevraagd.

‘Ja, nu zie ik dat die 7 rijken of ervaringsdimensie niet allemaal op 
een andere plek liggen, maar gewoon hier op deze plek door elkaar 
heen stromen, omdat het allemaal energie in verschillende trilling 
is,’ was zijn antwoord geweest.

‘Maar betekent dat dan ook, dat wat wij de hemel noemen, ook 
gewoon hier is?’ had hij toen gevraagd.

‘Inderdaad, overal, dus ook hier’ was de reactie van oma.

‘Maar dat betekent dan dus ook, dat de ‘Draaideur van Geboorte en 
Dood’, waarover u eerder sprak, ook gewoon een overgang is tussen 
de aardse sferen en het geestelijke sferen, die allemaal tegelijkertijd 
hier aanwezig zijn. Wat wij de aarde en de hemel noemen, zijn 
dus gewoon twee energiegebieden, die alleen een andere vibratie 
hebben. Het aardse gebied met een hele grove vibratie, waardoor 
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heeft, is het zaad van de 7 Goddelijke Vermogens dat op elke 
trede sluimert, ontkiemd en tot ontwikkeling gebracht. En als dat 
heeft plaatsgevonden, kan worden gezegd dat deze mensenziel 
Geestelijk Volwassen is geworden. En op de 7e trede aangekomen, 
heeft hij de Goddelijke Volmaaktheid van de ware parfait bereikt. 
Dat is de staat van de Meesterziel, die het leven leeft zoals Jezus 
het heeft voorgeleefd. 

Of anders gezegd; deze hoog ontwikkelde ziel, is dan in staat om op 
een hele harmonische wijze de Goddelijke Symfonie van het Leven 
mee te spelen. Dan is deze mens, een drager van de ‘Heilige Geest’ 
geworden, die toegang tot alle wijsheid heeft en er slechts naar 
verlangt om in alles de Wil van God te volgen’ had oma gezegd.

‘Maar hoe moet ik mij die hoogste staat van de Meesterziel 
voorstellen,’ had hij gevraagd.

‘Sluit je ogen eens,’ vroeg oma toen. 

‘Aanschouw nu met je innerlijk oog de stralende edelsteen, die 
voor je geestesoog verschijnt. De edelsteen waarvan alle facetten 
volmaakt geslepen zijn. Flonkerend als de zon en verblindend 
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sferen die zich aan ons zicht onttrekken. Maar het is nu nog niet 
het moment om verder te spreken over de hogere rijken van de 
geestelijke sfeer met hun bewoners. Daarover zul je later zeker 
meer horen,’ had oma gezegd.
‘Gedurende zijn evolutieweg beklimt de ziel dus als het ware deze 
7 gebieden of etages,’ ging oma verder. 

‘Je kunt je nu waarschijnlijk wel voorstellen, dat het van de 
mensenziel wel wat vraagt, wanneer hij opklimt naar een nieuw, 
hoger trillend ervaringsgebied. Dat vraagt namelijk van de mens, 
dat deze innerlijk de nieuwe bewustzijnssnaar opent, die de 
toonhoogte heeft van het nieuwe, hoger gelegen ervaringsgebied dat 
hij betreedt. En dit openen van weer een hogere bewustzijnstrede, 
stelt hem in staat, om zijn waarnemen en zijn handelen af te 
stemmen op de energiefrequentie van dat hoger trillende gebied. 

Je kunt dus eigenlijk zeggen, dat de mensenziel gedurende zijn vele 
levens, een spiraalvormige trap met 7 bewustzijnstrede beklimt. En 
bij elke hogere trede dringt hij dus dieper door in het mysterie van 
het leven met zijn 7 rijken of levenssferen. En omdat in elke sfeer 
of ervaringswereld, zich in de mensenziel weer een nieuwe, hoger 
trillende bewustzijnssnaar opent, kan hij binnen die Goddelijke 
Symfonie van het Leven, een steeds mooiere, meer harmonische 
partij mee gaan spelen,’ was de reactie van oma geweest.

‘Begrijp ik het dan goed,’ vroeg Timeon, ‘dat het openen en het 
steeds nauwkeuriger afstemmen van mijn innerlijke 7 snaren, 
het doel is van het leven, en dus ook van de scholingsweg van de 
katharen?’

‘Inderdaad,’ reageerde oma. 

‘Daarom bestaat de scholingsweg ook uit 7 inwijdingsgraden. En 
als de inwijdeling, deze trap met 7 bewustzijnstreden beklommen 
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“Elke trede op de 
    trap van bewustzijns-
    ontwikkeling leid je 
    naar een hoger rijk 
    of ervaringsgebied 
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mooi licht straalt naar alle kanten.

Probeer nu, denkend aan de edelsteen, je een beeld te vormen 
van de Meesterziel. Houd dit beeld voor ogen. En bedenk dat jij, 
ondanks al je schijnbare onvolmaaktheden, geschapen bent om 
die edelsteen te worden. Want zoals het zaad van de zonnebloem, 
de potentie heeft om uit te groeien tot een prachtige trotse bloem, 
zo bevat iedere mensenziel de potentiële eigenschappen, om een 
Meesterziel te worden, een volmaakt geslepen edelsteen,’ had oma 
tot slot gezegd.

Toen ineens realiseerde Timeon zich, dat hij gewoon thuis in 
zijn bed lag. En dat al deze gesprekken met zijn oma als mooie 
herinneringen in zijn geest naar boven waren gekomen. Hij voelde 
zich heel bevoorrecht met zo’n wijze oma, en ook heel blij bij de 
gedachte, dat hij over een tijdje voor lange tijd bij haar zou zijn. Zij 
had hem beloofd, dat ze hem zou gaan helpen om zijn 7 innerlijke 
snaren te openen en te stemmen. En vlak daarna moet hij in een 
diepe weldadige slaap zijn gevallen. 
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Poort 2   
Timeon in de leer 
bij zijn oma in 
Carcassonne

-Waterman-
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Carcassonne
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Rol

Visionair

Natuur

Bereidt zich voor in het verborgene

Aanleg

Idealistisch, samenbindend en 

vrijheidsstrevend
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-Waterman- 
Sterrenteken bij Poort 2

Lucht-teken

(extravert/begrijpend)

(21 januari - 19 februari)

Heersende planeet Uranus

Geeft vernieuwingskracht om overrijp geworden 

patronen en structuren te doorbreken

Aartsengel Uriël 

Helpt je bij het verkrijgen van vernieuwende 

ideeën en creatieve inzichten
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als Mozes, als Jezus, als Mohammed,
en in vele andere namen en vormen,
bekend en onbekend voor de wereld.

We aanbidden uw verleden;
Uw aanwezigheid verlicht ons wezen diep,
en we kijken uit naar Uw zegen in de toekomst.

O Boodschapper, Christus, Nabi, de Rasul van God!
U wiens hart voortdurend naar boven reikt,
U komt op aarde met een boodschap,
Als een duif van boven wanneer de Dharma in verval raakt,
en spreekt het Woord dat in uw mond wordt gelegd
zoals het licht de toenemende maan vult.

Laat de ster van het Goddelijke Licht schijnen in Uw hart,
Wees weerspiegeld in de harten van Uw toegewijden.
Moge de Boodschap van God wijd en zijd reiken,
de hele mensheid verlichten en maken
als één enkele familie in het ouderschap van God.

Amin

Inayat Khan (Soefi -mysticus, musicus en dichter)
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Mystieke prelude tot Poort 2            

Salat

Het gebed Salat van het broederschap der Soefi ’s, staat in het teken van 
de goddelijke geest die leven en inspiratie geeft . Dit gebed bezingt de 
liefde die we in alle wezens om ons heen kunnen ontwaren. Het geeft  ook 
uiting aan dankbaarheid voor de profeten van alle wijsheidstradities en 
religies, die als boodschappers van de geest hebben getuigd.

                                                ---------------

‘Meest genadige Heer, Meester, Messias en Redder van de mensheid,
Wij begroeten U met alle nederigheid.
U bent de eerste oorzaak en het laatste gevolg,
het goddelijke licht en de geest van leiding,
alfa en omega.

Uw licht is in alle vormen,
uw liefde in alle wezens:
in een liefh ebbende moeder, in een vriendelijke vader,
in een onschuldig kind, in een behulpzame vriend,
in een inspirerende leraar.

Sta ons toe U te herkennen
in al uw heilige namen en vormen;
Als Rama, als Krishna, als Shiva, als Boeddha.
Laat ons U kennen als Abraham, als Salomo, als Zarathoestra,
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niet vergeten, die hij ooit van zijn vader had gehad. Het was de 
bedoeling dat hij nu voor langere tijd bij zijn oma bleef wonen.

Zoals eerder gezegd, ligt het huisje van zijn oma in een smalle 
steeg, binnen de imposante citadel van de Zuid Franse vestingstad 
Carcassonne. Carcassonne is op dit moment nog steeds in handen 
van koning Lodewijk IX van Frankrijk, wiens vader de stad eerder 
veroverd had op Raimond. Burggraaf Raimond was de katharen-
gezinde man van adel, die in het kasteel binnen de citadel, vlakbij 
het huisje van oma, had gewoond. Nu Raimond niet meer de baas 
is over de stad, is het er allerminst veilig voor de katharen. Alle 
inwoners van Carcassonne zijn op dit moment heel voorzichtig, om 
maar niet te laten blijken dat ze kathaar zijn.

In de eerste weken hebben oma en Timeon veel uren doorgebracht 
en mooie gesprekken gehad op het knusse binnenplaatsje naast 
het huis. Van daaruit kijk je uit op de prachtige noordgevel van de 
kathedraal Saint-Nazaire aan de overkant van de straat. 

Zojuist heeft Timeon in een hoek van de binnenplaats een 
klein tuintje aangelegd. Hij had namelijk wat zaadjes van zijn 
lievelingsplant de Wilde Lupine van thuis meegenomen. Daarna 
hebben ze weer plaatsgenomen in het schaduwrijke hoekje onder 
de plataan. Na een lange stilte, waarin oma haar ogen gesloten 
hield, begon ze weer te praten. Haar stem was dit keer zachter.

‘Lieve Timeon, ik denk dat de tijd rijp is,’ begon oma, ‘om je een 
groot geheim te vertellen over het leven. En dat is niet een geheim, 
omdat het niet geweten mag worden, maar omdat het door het 
beperkte bewustzijn van de aardse mens, nog niet geweten kan 
worden. Het is goed om alle woorden die ik nu ga uitspreken, in je 
hart af te tasten en op waarheid te onderzoeken. Want je weet, iets 
is niet waar omdat ik of iemand anders het zegt, maar is pas waar, 
wanneer jouw eigen hart het als waarheid herkent. Onthoud dit 
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Decaan 2.1  Piscis
de Venus-Waterman (21 tot 29 januari)

mentale leven & productiviteit

De uitgegoten Heilige Geest 
wekt de zielen tot leven

Het is inmiddels april in het jaar 1240. Timeon is op 2 februari van 
dit jaar 15 geworden. Een paar maanden geleden, om precies te 
zijn, op 22 december van het vorig jaar, is hij aangekomen in het 
eenvoudige huisje van zijn oma in Carcassonne.

Als parfait leeft oma met de kosmische cycli. Daarom had zij er 
aan gehecht om haar kleinzoon rond de winterzonnewende te 
verwelkomen. Voor Timeon zal dit een keerpunt in zijn leven 
zijn, en daarom wilde oma dit moment laten samenvallen met het 
keerpunt van de zon, dus het moment waarop het licht opnieuw uit 
de duisternis ontstaat. Ook Jezus, als brenger van vrede en licht, 
werd geboren rond deze kosmische gebeurtenis. Oma wist, dat op 
dit magische moment, in het diepste en donkerste van de ziel, het 
bewustzijnslicht ernaar verlangt om te worden gewekt.

Timeon had twee volle tassen met kleding en andere spullen bij 
zich. De schoudertas van leer, die hij van zijn vader had gekregen, 
was zijn grote trots. Ook had hij de, in het Occitaans vertaalde 
bijbel in zijn tas gestopt, die hij tijdens een eerdere logeerpartij van 
zijn oma had gekregen. En natuurlijk was hij zijn favoriete sollebal 
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deze ‘godsvonk’, draagt de kracht in zich, om via de aanraking met 
de aardse weerstanden, te transformeren. Door deze geleidelijke 
bewustzijnstransformatie, kan de ziel zich trede voor trede bewust 
worden van alle lagen van de schepping, maar uiteindelijk ook van 
zichzelf. En daarom heeft God aan elke ziel een geheime opdracht 
meegegeven. Deze opdracht houdt in, dat de ziel het potentieel, 
dat in de ‘godsvonk’ besloten ligt, gedurende zijn Grote Zielenreis 
door de sferen, laat ontwaken en transformeert tot helder 
bewustzijnslicht.’

En hier pauzeerde oma weer even.

‘En omdat in het centrum van elke ziel, nog een stille herinnering 
ligt aan de volmaakte Goddelijke Oorsprong, waaruit hij ooit is 
voortgekomen,’ ging oma verder, ‘kent elke ziel, dus ook jouw 
ziel, de weg terug naar huis. En daardoor zul jij ooit, als volledig 
ontwaakte ziel, weer met de bewustzijnsoogst die je gedurende 
je vele levens hebt vergaart, terugkeren naar je schepper. Dus 
terugkeren naar de Vader/Moeder-God, die jij als ziel ooit verliet, 
om jouw bewustwordingsreis door de sferen aan te vangen. En met 
deze thuiskomst, zul jij als ziel, jouw Goddelijke Missie hebben 
volbracht. Want met de bewustzijnsoogst waarmee jij als ziel weer 
naar je schepper terugkeert, help jij God, om zichzelf als ‘Pure 
Bewustheid’ steeds dieper te leren kennen. En deze daad van de 
ziel, kan worden gezien, als de ultieme vorm van godsdienstigheid’

En na deze woorden, was oma weer even stil.

‘Kun jij aanvoelen, waar dit verhaal over gaat?’ vroeg ze aan 
Timeon.

‘In uw verhaal lijkt God op een mens, die ergens naar verlangt en 
alles heel bewust regelt, maar heeft u dat ook zo bedoeld?’ vroeg 
Timeon. 
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bij alles wat je de komende tijd te horen krijgt. Dit zal je behoeden 
voor de verleiding een ‘gelovige’ te worden, die slechts uiterlijke 
kennis in zijn hoofd verzamelt. De inwijdingsweg van de katharen, 
is de weg van de ‘mysticus’. En de mysticus laat zich wel inspireren 
door woorden die van buiten hem zelf komen, maar luistert ernaar 
met zijn geopende hart. En neemt ze pas aan voor ‘waar’, als het 
‘innerlijke weten’ in zijn hart ze als ‘waarheid’ herkent.’

Toen was oma weer even stil.

‘Het geheim waarover ik nu ga spreken, gaat over het scheppings-
moment van de ziel,’ begon oma.

‘Later zal met jou nog uitgebreid worden gesproken over de 
Goddelijke Scheppingsweg, maar op dit moment is het belangrijk 
dat je het volgende weet. Besef dat de ziel van elk levend wezen, 
op zijn scheppingsmoment is ontstaan, uit de breking van een 
lichtstraal vanuit het Goddelijke Veld. Het Witte Licht van God 
brak op dat moment van schepping, in zeven stralen, met elk een 
eigen vibratie. En zo ontstond de 7-ledige ziel, als pril begin van 
nieuw leven. 

Maar op dat scheppingsmoment gebeurde er nog iets heel 
belangrijks. God plantte namelijk in het centrum van elke 7-ledige 
ziel, de essentie van zijn eigen wezen, namelijk een vonk van zijn 
eigen Bewustzijnslicht. En daarmee had God een belangrijke 
bedoeling. Zoals jouw ogen alles kunnen zien, behalve zichzelf, zo 
kon God zijn Bewustzijnslicht overal op laten schijnen, behalve op 
zichzelf. Daardoor had God kennis van alles, behalve van zichzelf. 
Maar God had het verlangen om ook zijn eigen wezen, als ‘Pure 
Kennendheid of Bewustheid’ te doorgronden. En daarom besloot 
God om via de schepping van levende wezens, zichzelf leren 
kennen. En dat was de reden, waarom God de vonk van zijn eigen 
Bewustzijnslicht, in het centrum van elke ziel heeft geplant. Want 
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zaden bevatten de kracht, om de bewustzijnsvonk die dus in je 
centrum sluimert, door de aanraking met de aarde, stap voor stap 
te laten ontwaken.’

En hier wachtte oma weer even, om haar woorden de tijd te geven 
om te laten doordringen tot het hart van Timeon.

‘Deze 7 Goddelijke Vermogens of Zielskwaliteiten’ ging ze verder, 
‘wachten binnen de 7 energiekolkjes in jouw wervelkolom, op 
ontkiemen. En het is dus Gods opdracht aan de ziel, om gedurende 
zijn Grote Reis door de sferen, deze Goddelijke Vermogens te 
laten ontkiemen en tot bloei te brengen. En wanneer al de 7 zaden 
van deze Zielenkwaliteiten, na vele levens tot bloei zijn gebracht, 
dan zul jij dus uiteindelijk als ziel Geestelijk Volwassen zijn 
geworden. En daarmee bereik jij de Goddelijke Volmaaktheid, die 
je gedurende je hele zielenreis, als een geheime belofte, in je hart 
hebt meegedragen,’ besloot oma.
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‘Het is fi jn dat je dat vraagt, want daarover moet ik je nog iets 
wezenlijks zeggen,’ zei oma.

‘Ik heb dit verhaal in mensentaal verteld, zodat het voor jou als 
aardse mens begrijpelijk is. Maar dat is natuurlijk een versimpeling 
van de Goddelijke Werkelijkheid, want die speelt zich af op een 
ondoorgrondelijk geestelijk niveau. Met mijn verhaal verwijs ik 
naar kosmische werkingen, die niet via het menselijke denken 
kunnen worden begrepen, en ook niet met gewone woorden 
duidelijk gemaakt kunnen worden. Deze mystieke werkelijkheid, 
kan slechts door ontwaakte zielen worden gekend, omdat in hen 
het vermogen tot hogere intuïtie zich geopend heeft.

En zij zijn in staat om deze hogere kennis, in symbolentaal en 
gelijkenissen, zoals metaforen en parabels, tot uitdrukking te 
brengen. Je moet het dus voorlopig met mijn simpele verhaal 
doen, maar heb geduld Timeon. Aan het leren kennen van deze 
kosmische of geestelijke werkelijkheid, zal tijdens het 3e stadium 
van de inwijdingsweg nog uitgebreid aandacht worden besteed,’ 
besloot oma. 

Toen viel er weer een lange stilte.

‘Kunt u mij vertellen,’ begon Timeon, ‘hoe ik als mensenziel, 
die godsvonk in mijn hart tot ontwikkeling kan brengen en kan 
omvormen tot bewustzijnslicht,’ vroeg Timeon aan zijn oma.

‘Daar zal ik je iets over vertellen,’ ging ze verder 

‘Vooraf is het goed om te weten, dat de godsvonk in het centrum 
van de ziel, als de 7-ledige straal van God, in de Christelijke traditie 
van de katharen, wel de ‘Christusgeest’ wordt genoemd. En deze 
Christusgeest, die in mijn hart, en ook in jouw hart sluimert, 
draagt de zaden in zich van 7 Goddelijke Vermogens. En deze 7 
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“In het centrum van elk van de 7 energiekolkjes 
    in de mens, wacht een hogere graad van 
    bewustrzijn op ontwaken
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‘Wat wij in onze traditie de Christusgeest of het Christusbewustzijn 
noemen, heeft in elke wijsheidstraditie of religie weer een andere 
naam. Zo heet deze diepste kern van de mensenziel, in het 
Boeddhisme bijvoorbeeld de ‘Boeddha-natuur’, in het Hindoeïsme 
‘Atman’, en in weer andere tradities, ‘het Zelf’, ‘het Ik’ of ‘het hogere 
Zelf’. En ik weet dat jouw vader, toen jij jonger was, deze diepste 
kern, die in je hart woont, ook weleens jouw ‘binnen jij’ noemde.’
‘Ja dat klopt,’ zei Timeon.

En weer viel er een lange stilte.

‘Maar niet alleen jij bent een 7-voudig wezen,’ ging oma verder. 
‘Zoals we lange tijd geleden al bespraken, is ook de hele schepping 
opgebouwd uit 7 energielagen, die ook wel dimensies, rijken, 
sferen of soms ook werelden worden genoemd. Destijds besprak 
ik met jou de metafoor van de bak met stenen. Ik wilde je daarmee 
laten inzien, dat deze 7 sferen of rijken van het universum, niet 
allemaal een eigen plek hebben, ergens hoog in de hemel. Maar 
dat ze overal tegelijkertijd, dus ook hier op deze plek, in elkaar 
verweven zijn. En elk rijk binnen de 7-voudige schepping heeft zijn 
eigen trillingsfrequentie. En nu is het zo, dat de trillingsfrequentie 
van elk van de 7 energiekolkjes in jouw wervelkolom, overeenstemt 
met de vibratie van de overeenkomstige energielaag van de kosmos. 
Begrijp je wat ik hiermee bedoel,’ vroeg oma.

‘Ja, want u vertelde me, dat heel de schepping is ontstaan uit de 
breking van het Witte Goddelijke Licht in 7 stralen. En dan is 
het voor de hand liggend, dat ook de schepping 7 lagen kent,’ zei 
Timeon. 

‘Dus gedurende de opklimmende reis van de ziel door de 7 sferen,’ 
ging oma verder, ‘doorkruist de ziel steeds hoger trillende dimensies 
of energierijken. En op elke energielaag of ervaringsdimensie van 
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‘Nu begrijp ik de woorden van de bijbel,’ zei Timeon, ‘waarin wordt 
gezegd, dat God mij wil laten uitgroeien tot zijn beeld en gelijkenis. 
Want God heeft met mijn individuele Christusgeest in het centrum 
van mijn ziel, zijn eigen essentie in mijn hart aangelegd. Ik begrijp 
nu, dat ‘Gods gelijke’ worden, mijn uiteindelijke bestemming is als 
mensenziel,’ besloot Timeon.

‘Dat heb je prachtig samengevat,’ zei oma.

‘Dus je zou kunnen zeggen,’ ging oma weer verder, ‘dat elk levend 
wezen is voortgekomen uit de scheppingskracht van de Vader/
Moeder-God van het universum. En daardoor kunnen wij dus 
eigenlijk allemaal zonen of dochters worden genoemd van die Ene 
God. Je zou dus kunnen zeggen, dat wij als ziel allemaal onderweg 
zijn, om ook zelf Goddelijke Wezens te worden.’

En weer was oma even stil.

‘Die Christusgeest in je hart,’ hervatte oma haar verhaal, ‘is dus 
jouw goddelijke erfenis in de vorm van de 7 Zielenkwaliteiten. 
Dus Zielenkrachten die als jouw Goddelijke Natuur lange tijd 
in je ziel zullen sluimeren. Maar deze 7 zaden, die de verborgen 
Christusgeest in zich draagt, zullen in aanraking met de aardse 
energieën, in jouw hart stap voor stap ontkiemen. En uiteindelijk, 
na vele levens, zul je kunnen beschikken over de tot bloei gekomen 
7 Goddelijke Vermogens, die jou tot een volwassen geworden 
Goddelijk Wezen maken.’ 

‘Maar die Christusgeest in ons hart,’ vroeg Timeon, ‘is toch niet 
slechts voorbehouden aan mensen die de christelijke traditie 
volgen?’ 

‘Nee, zeker niet,’ reageerde oma.
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liefdevoller worden, dus steeds Goddelijker worden. En dat is de 
uitwerking van jouw heilige missie hier op aarde. Zie jij nu de zin 
van jouw inspanning?’ vroeg oma.

Timeon knikte. 

‘En uiteindelijk, als jij jouw aardse missie hebt volbracht,’ ging 
ze weer verder, ‘zul jij als ziel, met de bewustzijnsoogst, die je 
hebt verzamelt tijdens jouw lange opklimmende Zielenreis door 
de 7 sferen, weer terugvallen in het Goddelijke Oerveld. Zoals ik 
eerder zei, ben je dan weer thuis, terug in de schoot van de Vader/
Moeder-God, die je als ziel ooit verliet. En met het bereiken van 
deze verheven bestemming, kan ook jij de woorden spreken, die 
ook Jezus ooit sprak;  ‘God en Ik, Wij zijn Eén’.’ 

Toen het licht begon te regenen, verplaatsten oma en Timeon zich 
weer naar de keuken. En in deze tussentijd kwam er een nieuwe 
vraag in Timeon op. Toen ze weer aan de keukentafel zaten, nam 
hij het woord. 

‘Maar begrijp ik het nu goed, dat het planten van deze heilige 
opdracht in het centrum van mijn ziel, dus eigenlijk al plaatsvond, 
voordat mijn ziel aan zijn grote reis door de vele levens begon?’

‘Inderdaad,’ zei oma. 

‘Als er in de Bijbel gesproken wordt over ‘In den Beginne’, dan 
verwijst dat naar het moment van de schepping van jou als ziel, uit 
dat Goddelijke Oerveld, ofwel uit de Vader/Moeder-God van het 
universum. Dit Oerveld is het achtergrondveld van de schepping, 
de plaats waar alles nog in de Oorspronkelijke Rust verkeert, 
waar alles nog in perfecte harmonie en evenwicht is, waar diepe 
gelukzaligheid wordt ervaren, omdat nog niets gespleten is. 
Binnen dit mysterieuze Scheppingsveld ligt de potentie opgeslagen 
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de kosmos, opent zich in de ziel een nieuw en ook hoger trillend 
bewustzijn. Zo beklimt de ziel, gedurende zijn reis door de 7 
rijken, als het ware een trap met 7 bewustzijnstreden. En op elke 
hogere trede, ontkiemt en ontwikkelt zich het zaad van een nieuw 
vermogen of een nieuwe Zielenkracht.’ 

En weer pauzeerde oma even. 

‘Maar hoeft de ziel daar dan helemaal niets voor te doen?’ vroeg 
Timeon.

‘Ja toch wel,’ zei oma. 

‘God heeft namelijk aan deze 7 zaden, die in het onderbewustzijn 
van de ziel zijn geplant, ook nog een geheime opdracht verbonden. 
En deze verborgen opdracht houdt in, dat jij als ziel, gedurende 
je vele levens door de 7 sferen, je weer stap voor stap bewust gaat 
worden van jouw Zevenvoudige Goddelijke Natuur en van de 
Zevenvoudige Natuur van de Schepping. En wanneer jij je weer 
bewust wordt van jouw Ware Natuur, zul je in staat zijn, om de 
7 Zielenkrachten, die jij als zaden in je draagt, bewust stap voor 
stap tot volle wasdom te brengen. En dat gebeurt op een hele 
natuurlijke wijze, door er innerlijk steeds opnieuw je aandacht op 
te richten,’ zei oma. 

Timeon keek bedenkelijk. ‘Maar wat heeft dat allemaal voor zin?’

‘Wanneer jij als Goddelijk Wezen volledig tot bloei bent gekomen,’ 
ging oma verder, ‘zul jij jouw Goddelijke Licht, in de vorm van de 
7 Goddelijke Vermogens die dan in jou tot bloei zijn gekomen, 
gaan delen met de wereld. En wanneer het ontwaakte Licht van 
jouw innerlijke Christusgeest, op deze wijze door jouw uiterlijke 
schil heen gaat stralen, zal ook de wereld steeds meer goddelijke 
glans gaan krijgen. En zo zal het leven op aarde steeds mooier en 
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van al wat is, van al wat geweest is en van al wat ooit zal zijn. Uit 
de volkomenheid van dit Scheppingsveld, dat ook wel God wordt 
genoemd, ontstaat de onvolkomenheid van de schepping. En die 
schepping bevat zowel de zichtbare aardse, als de onzichtbare 
geestelijke werkelijkheid,’ zei oma.

‘Het is dus de bedoeling,’ zei Timeon, ‘dat ik als ziel, gedurende 
mijn vele levens, waarbij ik afwisselend door de aardse en de 
geestelijke wereld trekt, mij stap voor stap bewuster wordt van 
mijn Goddelijke Natuur. En dat ik zo weer de terugweg zoek naar 
de Volkomenheid van dat Goddelijke Veld, ofwel naar de Vader/
Moeder-God van het universum.’

‘Dat klopt,’ zei oma. 

‘Je zou ook kunnen zeggen, dat de mensenziel gedurende zijn reis 
door de 7 sferen, moet ontdekken, dat hij een 7-snarig instrument 
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is. En dat hij moet leren om zijn instrument stap voor stap steeds 
zuiverder te stemmen, en met een steeds grotere volmaaktheid 
te bespelen. En op deze wijze, zullen in je ziel de 7 Goddelijke 
Vermogens gaan groeien, waardoor jij, jouw unieke partij in de 
Goddelijke Symfonie van het leven, steeds zuiverder en steeds 
mooier leert spelen. En met die Goddelijke Symfonie, verwijs ik 
natuurlijk naar het ‘Allesomvattende Harmonische Leven’ binnen 
het universum, dus het leven zoals God het bij de schepping heeft 
bedoeld.’ 

Timeon keek bedenkelijk. ‘Maar hoe moet ik weten, hoe God het 
leven heeft bedoeld?’

‘Bij deze zoektocht naar je Goddelijke Natuur, is je sluimerende 
‘geweten’ jouw innerlijke baken,’ zei oma.

‘Maar kunt u iets meer vertellen over dat ‘geweten’?’ vroeg Timeon. 

‘Ik ga nu in het kort iets zeggen,’ zei oma, ‘waarover met jou, in 
het 3e stadium van de inwijdingsweg, nog uitgebreid gesproken 
zal worden. Eén van de 7 Goddelijke Vermogens die in jouw hart 
sluimert, is het vermogen om toegang de krijgen tot de hogere 
dimensies van de kosmos. En dat vermogen wacht in jouw 
middelste energiekolkje op ontwaken. In die hogere kosmische 
rijken van de engelen en aartsengelen, woont namelijk de Heilige 
Geest van het universum. Deze Geest van God heeft het beheer 
over de Hogere Wil en de Hogere Wijsheid binnen de kosmos. 
En de stralen van deze Hogere Wil en dit Hogere Weten van het 
universum, sluimeren in jouw 5e en 6e energiekolkje, en dat wordt 
jouw ‘geweten’ genoemd. 

Maar pas wanneer de 4e bewustzijnsgraad in het hart zich geopend 
heeft, kan dit ‘innerlijke weten’ langzaam worden geactiveerd. Dan 
staat de Christusgeest in jouw hart namelijk weer in een open 
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een hogere trilling of toon heeft. Ook vertelde ik je, dat jouw 
onderste drie snaren, op een natuurlijke wijze zijn afgestemd op de 
lagere trillingen van de aardse energievelden of sferen. En dat jouw 
drie bovenste snaren de frequentie hebben van de onzichtbare 
sferen van het geestelijke domein.’
Timeon was hierdoor even in de war gebracht. 

‘U noemt nu zes snaren, maar u zei toch dat ik innerlijk een 
zevensnarig instrument ben?’ 

‘Dat heb je goed gezien Timeon. De middelste snaar die in je hart 
ligt, heeft namelijk een bijzondere functie. Doordat deze snaar 
precies in het midden ligt, dus tussen de drie lagere en de drie 
hogere snaren, zou je dit de ‘grenssnaar’ kunnen noemen. Deze 
middelste snaar heeft een neutrale toon, omdat de lagere en de 
hogere trillingen elkaar in dit midden opheff en. En door deze 
neutraliteit, kan de middelste snaar de brug vormen tussen de drie 
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verbinding met de Heilige Geest van het universum. En dan kan 
de Hogere Wil en het Hogere Weten van de Heilige Geest, weer 
onbelemmerd in je gaan stromen. En wanneer dat kanaal eenmaal 
geopend is, kun jij je dus bij elke keuze gedurende je leven, op dat 
‘geweten’, als jouw innerlijke baken gaan richten. En als je dat 
doet, zal jouw leven de Goddelijke Wil en de Goddelijke Wijsheid 
gaan volgen. En dat gaan leven volgens de Wil en Wijsheid van 
God, zal je lijden uitdoven, en je een onuitputtelijke vrede, vrijheid 
en vreugde brengen,’ besloot oma.

‘Dus als ik het goed begrijp,’ reageerde Timeon, ‘vraagt God van 
mij, om dat ‘zuivere geweten’ in mijn hart te laten ontwaken. Want 
dan kan de Heilige Geest van het universum mijn innerlijke baken 
worden, bij alles wat ik denk, zeg en doe.’ 

‘Dat zie je juist,’ zei oma.

Op dat moment streek er een merel neer op de nok van het huisje 
van oma. Het regende niet meer, en de vogel begon met een 
prachtige serenade. 

‘De dieren weten blijkbaar nog hoe ze hun partijtje binnen die 
Grote Goddelijke Symfonie harmonisch moeten meespelen. Maar 
de aardse mens is zijn verbinding met de kosmische vibraties 
vergeten, waardoor ook zijn geweten vertroebeld is geraakt, en hij 
dus onvermijdelijk valse noten aan zal slaan,’ zei oma. 

Toen viel er weer een lange, maar wel aangename stilte.

‘Ik vertelde je, dat de mens dus eigenlijk een instrument met 7 
snaren is,’ begon oma weer. 

‘En dat komt dus, omdat elk hoger gelegen energiecentrum op die 
verticale lijn van de wervelkolom, waarover ik je eerder vertelde, 
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lager trillende aardse snaren en de drie hoger vibrerende strengen, 
die meetrillen met de energieën van de geestelijke wereld. 

En doordat deze middelste snaar die in je hart woont, geen 
voorkeur heeft, is hij in staat om de Goddelijke Waarheid, waar 
ik het zojuist over had, en ook de Goddelijke Liefde, zuiver, dus 
zonder vertroebeling, aan te voelen. En dat is ook de reden, 
waarom de ontwaakte mens, vanuit zijn geopende hart, in elke 
levenssituatie, op een liefdevolle wijze, harmonie en disharmonie 
kan aanvoelen, zonder over de situatie een oordeel te hebben. En 
door deze bijzondere positie, is deze vierde snaar in jouw hart, in 
staat om in jouw leven de rol van dirigent te gaan vervullen. Want 
deze neutrale dirigent is niet uit op eigen belang, maar slechts 
op het goddelijke samenspel binnen het grote Levensorkest van 

Poort 2. Timeon in de leer bij zijn oma in Carcassonne

77

de schepping. Dus de echte dirigent of stuurman van jouw leven 
woont in jouw hart, niet in je hoofd. Begrijp je wat ik hiermee 
bedoel?’ vroeg oma.

‘Ik denk het wel, ‘ reageerde Timeon. 

‘Zoals ik het nu begrijp, moet ik in mijn leven goed luisteren naar 
mijn hart,’ zei hij, ‘omdat de snaar die in mijn hart woont, liefdevol 
en oordeelloos is, en de Goddelijke Waarheid en Wijsheid kent. En 
daardoor kan mijn hart precies aanvoelen, wanneer ik iets denk, 
zeg of doe, zoals God het heeft bedoeld, of daar juist tegenin ga.’

‘Je hebt het heel goed begrepen mijn jongen en ook mooi onder 
woorden gebracht. In die oordeelloze middelste snaar, rust dus 
´het geweten´ of het ´innerlijk weten´, waar ik het zojuist over 
had. En wanneer dat ‘geweten’ eenmaal in je hart is ontwaakt, 
wordt dat dus je ‘innerlijke baken’ gedurende jouw leven.’ zei oma. 

Toen was het weer een tijdje stil. 
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veroveren op de Franse Koning. En als dat lukt, zou dat voor ons 
fantastisch zijn, want dan kunnen de katharen zich weer vrij in de 
stad bewegen. Maar het is ook heel spannend. Veel inwoners zijn op 
dit moment bezig met het graven van geheime tunnels onder hun 
huizen, waardoor de troepen van Raimond zich straks ongezien 
binnen de citadel kunnen verplaatsen. Wat er gaat gebeuren, kan 
niemand zeggen, maar we moeten wel op het ergste zijn voorbereid. 
Maar wees niet bang, want God staat aan de kant van iedereen, die 
vanuit zijn hart op Gods Wil is gericht.’ 

Oma pakte de beide handen van Timeon in haar handen en gaf 
hem een liefdevolle glimlach. 

‘Laten we ter afsluiting van deze bijzondere dag, bidden. Laten we 
God vragen om kracht en wijsheid voor burggraaf Raimond en de 
stadsbewoners die hem van binnenuit willen helpen. Laten we er 
ook voor bidden, dat Carcassonne weer een veilige en liefdevolle 
stad wordt voor alle mensen, dus ook voor de katharen. Laten 
we het verder aan God overlaten, om te laten gebeuren wat moet 
gebeuren. En laten we tot slot bidden om kracht en wijsheid, om 
ons met elke uitkomst te kunnen verzoenen.’ 

Beide sloten hun ogen, en in stilte baden ze tot de Almachtige God 
van het universum.

Toen oma na enige tijd haar ogen weer opende, zei ze tegen Timeon: 
‘Het is al laat, laten we gaan slapen.’

Toen Timeon die avond in zijn bed lag, voelde hij toch wel een 
beetje angst. Maar hij herinnerde zich ook, wat oma die dag had 
gezegd over het vermogen van de mens om in harmonie te leven. 
Maar hoe was dat nu te rijmen met al die confl icten en oorlogen in 
de wereld, en zelfs nu ook in hun eigen stad Carcassonne, vroeg hij 
zich af. En met die vraag viel hij in een diepe slaap.
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Decaan 2.2  Pegasus
de Mercurius-Waterman (30 januari tot 8 februari)

mentale leven & wijsheid

De ziel weer opgenomen 
in het huis van Christus

‘Er is nog iets heel anders, waar we het dringend over moeten 
hebben Timeon,’ vervolgde oma na een lange pauze. 

Een pauze waarin ze leek te twijfelen, of ze het onderwerp wel 
met haar kleinzoon zou bespreken, want ze wilde de jongen niet 
ongerust maken.

‘Je hebt gemerkt,’ vervolgde oma met een gedempte stem, ‘dat 
het de laatste dagen hier in de stad erg onrustig is en dat er een 
geheimzinnige sfeer hangt. Ik vertelde je eerder, dat onze burgraaf 
Raimond, in 1226 voor de laatste keer uit zijn kasteel hier op de 
citadel werd verdreven. Je weet ook dat, de troepen van de Franse 
koning toen hun hoofdkwartier van deze regio, hier in het kasteel 
hebben gevestigd. Vanaf dat moment moesten wij als katharen 
heel voorzichtig zijn. Niemand in de stad durft er nog openlijk 
vooruit te komen kathaar te zijn. Je weet, dat ook ik mijn zwarte 
gewaad onder de vloer van mijn huisje heb moeten verstoppen. 

Nu is het zo, dat de katharen in de stad hebben gehoord, dat 
onze burggraaf Raimond plannen heeft, om de stad weer terug te 
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‘Dit is inderdaad een hele belangrijke vraag Timeon. Ik zal 
je proberen uit te leggen hoe dat komt. Ik vertelde je al, dat bij 
de aardse mens, alleen nog slechts de onderste drie snaren zijn 
vrij gemaakt, waardoor deze strengen min of meer vrij kunnen 
meetrillen met de energieën van de aardse wereld. De vierde snaar, 
dus de snaar in het hart, die verbonden is met het Onbegrensde 
Goddelijke Oerveld, ofwel met God, is bij de meeste mensen nog 
niet tot ontwikkeling gekomen. En dat komt, omdat het hart van 
de meeste mensen zich nog niet geopend heeft. En daardoor kan 
de neutrale en liefdevolle dirigent, dus het ‘Ware Ik’ die in het 
hart woont, in de aardse mens nog niet de regie over het leven 
hebben. En dat is de reden, waarom de aardse mens, dus vanuit 
onwetendheid, onbewust de regie heeft gegeven aan een zelf 
geconstrueerd ‘schijn-ik’. 

Deze ‘onware-ik’ is wie de onwetende mens meent te zijn, maar 
niet waarlijk is. Zijn ‘Ware-ik’ leert de mens pas kennen op de 4e 
bewustzijnstrede, dus wanneer het hart zich geopend heeft voor 
de hogere waarheid. Dat is de middelste trede, waarop de aardse 
mens zich transformeert naar een zogenaamde Geestmens. 

Maar voordat dat zover is, bestuurt de aardse mens zijn leven 
vanuit die ‘onware- of schijn-ik’, die zich bedient van de kennis in 
het hoofd, niet van de wijsheid in het hart. En daardoor neemt deze 
aardse mens alles vervormd waar, en brengt hij met zijn denken, 
spreken en handelen veel valse noten voort. Omdat dat ‘onware-
zelf’ niet neutraal is, maar overal een eigen oordeel over heeft en 
alleen maar zijn eigen wil volgt en zijn eigen belang dient, leeft 
de aardse mens voortdurend in spanning en confl ict met alles en 
iedereen, en zelfs vaak met zichzelf. De Wil van God kan door deze 
aardse mens nog niet worden gevoeld, waardoor hij veel zal botsen 
met het natuurlijke leven waarin Goddelijke Harmonie heerst. En 
door deze onwetendheid van de aardse mens, zal hij zowel innerlijk 

Timeon en de katharenschat

80

Omdat het veiliger was om het gesprek buiten de stadsmuren 
voort te zetten, had oma de volgende ochtend voorgesteld om een 
wandeling naar het bos, aan de voet van de citadel, te maken. Toen 
ze op een open plek, bij een meertje met een kleine waterval waren 
aangekomen, zocht oma weer een groot rotsblok uit, om samen op 
plaats te nemen. Na een korte stilte, nam niet oma, maar Timeon 
het woord.

‘Toen ik gisterenavond in mijn bed lag, kwam er een belangrijke 
vraag bij mij op,’ zei Timeon.

‘Ik vroeg me namelijk het volgende af. U heeft me gisteren verteld, 
dat het hart van elk mens de harmonie kan bewaken binnen elke 
levenssituatie. Maar hoe kan het dan bestaan, dat er zoveel oorlog, 
spanning en verdriet is in de wereld, en ook in onze eigen stad, en 
zelfs in het innerlijk van heel veel mensen?’ vroeg Timeon.
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‘Ja dat gebeurt niet zomaar,’ merkte oma op. 

‘In het 2e stadium van de scholingsweg zal hieraan veel aandacht 
worden besteed. Maar voordat de mens zichzelf als Goddelijk 
wezen kan gaan zien, moet er tijdens dit 1e stadium, innerlijk nog 
wel een grote schoonmaak plaatsvinden. Denk aan de woorden van 
de apostel Mattheüs, die zegt: ‘Gelukkig zijn de reinen van hart, 
want zij zullen God zien.’

Dus pas na de innerlijke zuivering, zal het hart zich kunnen openen 
en kan het ‘Ware-ik’ de regie langzaam van het ‘onware-ik‘ gaan 
overnemen. En uiteindelijk zal de mensenziel, onder leiding van 
deze Ware Dirigent in zijn hart, zijn volledige innerlijke instrument 
met zeven snaren, hebben ontdaan van valse tonen. Dan zal het 
denken, spreken en handelen van deze mens, steeds zuiverder 
zijn afgestemd op het harmonische Goddelijke Leven van het 
universum. Dan is de aardse mens een Geestmens geworden, 
wiens innerlijk naar de hoogste vibratie zal worden getild’ zei oma 
tot slot.

‘Maar betekent dit, dat de mens die uiteindelijk zijn 7 snaren 
heeft vrij gemaakt, zijn heilige opdracht heeft volbracht, dus de 
opdracht die God bij zijn schepping in het centrum van zijn ziel 
heeft geplant?’ vroeg Timeon.

‘Inderdaad. Dan is deze mensenziel zich helder bewust geworden 
van zijn eigen Ware Goddelijke Natuur en van de Ware 
Natuurlijkheid van het Bestaan. En daarmee heeft deze mensenziel 
de Goddelijke Volmaaktheid ofwel Geestelijke Volwassenheid 
bereikt. Dan is hij een belangrijkere medespeler geworden van 
God. Want dan is hij in staat, om binnen het allesomvattende 
kosmische orkest, ofwel binnen de Goddelijke Symfonie van het 
Leven, zijn partij op een harmonische wijze mee te spelen. Dan 
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als uiterlijk vele kwetsuren oplopen’ zei oma tot slot.

‘Als ik dit allemaal goed begrijp, betekent dit dus,’ zei Timeon, 
‘dat God aan de mens vraagt om zijn hart te openen, zodat de 
ware dirigent die daarin woont, dus het ‘Ware Ik’ wordt bevrijd. 
En zo kan dat ‘Ware Ik’ in het hart, de regie over het leven gaan 
overnemen van het ‘schijn-ik’, dat zich van het hoofd bediend.’ 

‘Inderdaad Timeon, dat heb je prachtig gezegd. Je begrijpt het 
helemaal. Want zo kan de ontwaakte mens, wiens hart geopend is, 
in zijn leven weer de Wil van God gaan herkennen en gaan volgen. 
En daardoor zal hij als een 7-snarig instrument weer zuivere noten 
gaan voortbrengen, ook in de hogere vibraties’ zei oma. 

‘Maar wat kan ik er zelf aan doen om mijn hart te openen?’ vroeg 
Timeon.
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Al deze geestelijke scholingswegen uit het verleden en heden, 
hebben veel gemeen. Als je de innerlijke leringen van één 
mysterieschool doorgrondt, begrijp je de heilige kern van alle 
mysteriescholen, uit alle tijden en alle culturen. Misschien niet wat 
betreft uiterlijke vorm en de details van de interpretaties, maar wel 
de universele essentie ervan. En dat is niet verwonderlijk, want 
de kern van alle mysterieleringen is gebaseerd op de spirituele 
structuur van het heelal. Ook ons kathaarse broederschap heeft dus 
zijn eigen mysterieschool. Daarin kunnen mensen, die daarvoor 
kiezen, de drie stadia van de inwijdingsweg volgen. En zoals je 
inmiddels weet, noemen wij deze inwijdingsweg, het ‘Pad van 
Liefde en Waarheid´ waaraan jij nu begonnen bent. En deze weg 
is dus gebaseerd op de ‘Innerlijke Leringen van Jezus’,’ zei oma.

Voor Timeon was het nog niet helemaal duidelijk. 

‘Wilt u mij uitleggen wat de samenhang is, tussen de drie stadia 
van de scholingsweg, en de 7 inwijdingsgraden, waar u eerder over 
sprak?’ vroeg hij aan zijn oma.

‘Maar natuurlijk. De drie stadia die ik noemde, kunnen worden 
onderverdeeld in 7 inwijdingsgraden. Allereerst zijn er de drie 
voorbereidende graden van de zogenaamde ‘Kleine Mysteriën’, die 
ook wel de ‘Aardse Mysteriën’ worden genoemd. En vervolgens zijn 
er de drie gevorderde graden, die betrekking hebben op de ‘Grote 
Mysteriën’, ofwel de ´Mysteriën van de Kosmos´. En de overgang 
tussen de 1e , 2e en 3e treden van de ‘Kleine Mysteriën’, en de 5e, 
6e en 7e treden van de ‘Grote Mysteriën’, wordt dus gevormd door 
de 4e bewustzijnstrede, die de poort is tussen het lagere en het 
hogere, tussen de aarde en de hemel. 

En op deze middelste trede, die met het hart verbonden is, ligt 
dus de zogenaamde ‘grenssnaar’, waar ik het eerder over had. 
Het middelste stadium van de inwijdingsweg, is geheel gericht op 
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zal deze mensenziel het leven leven, precies zoals God het heeft 
bedoeld. Dan zal zijn leven weer volledig gericht zijn op het weer 
in harmonie brengen van alle leven,’ zei oma.

‘En het is goed om je te realiseren, dat elk mens, zonder het te 
weten, onderweg is op dit pad van geestelijke ontwikkeling. 
En bedenk ook goed, dat deze geestelijke of innerlijke groei in 
elke mensenziel, zich op een natuurlijke wijze, gedurende vele 
levens, zal voltrekken. Dit proces van bewust worden, kent dus 7 
natuurlijke stappen of bewustzijnsgraden. En weet ook, dat het 
ontwaken van het hart, dus van de poort naar ‘het hogere’, zal 
gebeuren wanneer de tijd daar rijp voor is. Dat kan plaatsvinden in 
dit leven, maar ook pas tijdens een volgende incarnatie,’ zei oma. 

In gedachten verzonken, liep Timeon naar de kleine waterval 
voor hen, en liet het water over zijn armen stromen. Toen vormde 
hij met zijn handen een kom om wat water op te vangen. Met 
een ferme zwaai gooide hij het frisse water over zijn gezicht. Hij 
glimlachte naar zijn oma, toen hij weer naast haar plaatsnam. Na 
een korte stilte nam hij weer het woord.

‘Maar als ik er nu naar verlang, om God te kennen en Zijn Wil te 
volgen, en ook innerlijk echte Vrede en Vrijheid wil voelen, wat 
staat me dan te doen?’ vroeg hij.

‘Je hoeft er niet op te wachten, totdat je hart spontaan open bloeit’ 
ging oma verder. ‘Als een mens diep van binnen een verlangen voelt 
om zijn hart te openen, en de geestelijke wereld wil leren kennen, 
dan hoeft hij dit spontane proces niet af te wachten. Dan zoekt deze 
mens een geestelijke gids of een spirituele scholingsweg, om hem 
te begeleiden, en zo het inwijdingsproces op een bewuste manier 
door de maken. Net als de vroegere mysteriescholen in Egypte, 
Griekenland, India, Perzië en China, hebben veel wijsheidstradities 
en religies ook nu nog hun mystieke inwijdingsweg. 
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het opengaan van deze 4e bewustzijnsgraad in het hart. Daarom 
worden mensen, bij wie het hartbewustzijn zich geopend heeft, 
ook wel ‘grensbewoners’ of ‘bewoners van het niemandsland’ 
genoemd. En wanneer de mens verder groeit, en ook de hogere 
bewustzijnstreden zich beginnen te openen, wordt wel gezegd, dat 
deze mensenziel ‘een bewoner van de twee werelden’ is geworden,’ 
zei oma tot slot. 

Toen de zon bijna zijn hoogste punt had bereikt, werd het erg 
warm. Oma stond op, om in het bos een plek met wat meer 
schaduw te vinden. Ze streken neer tussen een bed van prachtige 
koningsvarens onder de bomen. Na een korte stilte begon Timeon 
het gesprek weer met een vraag aan zijn oma.

`Wilt u mij iets meer vertellen over de drie stadia van deze 
inwijdingsweg? Ik vind het wel fi jn om te weten wat mij in de 
komende jaren te wachten staat.’

‘Natuurlijk wil ik dat,’ zei oma. 

‘Tijdens de geestelijke scholingsweg van de katharen, ga je, na een 
gedegen voorbereiding, werken aan de mysterieuze opdracht die 
God ook in jouw hart heeft geplant. Dat doe je in drie stadia, onder 
begeleiding van ervaren parfaits, die de taak van leermeester 
zullen vervullen. En die opdracht houdt dus in, dat jij jouw ziel, 
als 7-snarig instrument, helemaal tot ontplooiing gaat brengen. 
Want pas dan zul jij dus binnen het Goddelijke Orkest, een 
gerespecteerde medespeler worden in de Harmonische Symfonie 
van het Grote Leven,’ zei oma. 

Daarna was ze weer even stil.

‘Tijdens de scholingsweg,’ ging ze weer verder, ‘ga je werken aan het 
zuiveren en openen van de 7 centra, die dus als energiekolkjes in 
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jouw vervelkolom zijn gelegen. En dat doe je van onder naar boven. 
Je begint dus bij het energiecentrum in je stuitje en je eindigt bij 
het energiekolkje in je kruin. Zoals ik je eerder zei, verzorgen deze 
7 energiecentra van jouw energiehuishouding, die door de twee 
grote energiestromen, dus de stroom vanuit de kosmos en de 
stroom vanuit de aarde, worden gevoed. Zie de 7 energiekolkjes, 
die als een soort trap met 7 treden langs je wervelkolom liggen, als 
7 bewustzijnscentra, die van onder naar boven een steeds hogere 
trilling hebben en zich één voor één zullen openen. 

En door het open gaan van elke volgende bewustzijnstrede, krijgt 
de mensenziel toegang tot een hogere en subtieler trillende sfeer of 
ervaringsdimensie van het bestaan. Want zoals ik eerder zei, heeft 
niet alleen de mens, maar de hele bezielde schepping, inclusief 
de kosmos als geheel, een 7-voudige natuur. En dat betekent dat 

“Het middelste inwijdingsstadium is geheel 
    gericht op het tot ontwaken brengen van   
    de vierde bewustzijnsgraad in het hart  
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het leven van deze mensenziel, zich gedurende het beklimmen 
van de innerlijke trap met de 7 bewustzijnstreden, steeds meer 
vergeestelijkt, en dat deze mens dus ook een voller, rijker en 
harmonischer wezen wordt. 

Dat bewustwordingsproces zal dus zijn voltooiing hebben bereikt, 
wanneer de mensenziel zich op de 7e trede, volledig bewust is 
geworden van zijn Ware Goddelijke Natuur en van de Ware 
Goddelijke Natuurlijkheid van het Bestaan. Dan is de aardse mens 
getransformeerd, via een Geestmens tot een Godmens, dus van 
een Rups, via het stadium van de pop, getransformeerd tot een 
volwassen Vrije Vlinder. En dan heeft deze mensenziel Geestelijke 
Volwassenheid bereikt en is hij in staat om al tijdens zijn aardse 
leven, alle 7 bewustzijnssnaren zuiver te bespelen,’ zei oma

‘Begrijp ik het goed, wanneer ik zeg,’ zei Timeon, ‘dat ik tijdens 
de scholingsweg geholpen ga worden, om mijn innerlijke trap met 
7 bewustzijnstreden te beklimmen, met het doel om Geestelijke 
Volwassenheid te bereiken?’

‘Inderdaad,’ zei oma. ‘En zoals ik je eerder vertelde, omvat dat 
inwijdingsproces 3 grote natuurlijke stadia.’

En weer was oma voor een tijdje stil.

‘Om het proces van de inwijdingsweg met zijn 3 grote stadia te 
kunnen begrijpen, wil ik bij jou iets in herinnering roepen,’ ging 
oma verder. Nog niet lang geleden, heb jij in het hoekje, op de 
binnenplaats een klein tuintje gemaakt. Je had vanuit jullie tuin 
in Minerve wat zaadjes van jouw lievelingsplant de Wilde Lupine 
meegenomen. Weet je nog, wat jij toen achtereenvolgens hebt 
gedaan?’ vroeg oma. 

‘Ja, ik heb het stukje grond eerst schoongemaakt en ontdaan van 
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onkruid. Toen heb ik de zaadjes in de grond gelegd en wat aarde 
en water eroverheen gegooid. En nadat de zaadjes waren ontkiemd 
en boven de grond uit kwamen, heb ik ze verzorgd en gaf ik ze elke 
avond water en zo nu en dan wat mest. Want dat was, wat ze voor 
hun verdere groei nodig hadden,’ zei Timeon.

‘En niet te vergeten, je hebt er tijdens de groei voor gezorgd, dat het 
onkruid niet opnieuw ging overwoekeren,’ zei oma.

Timeon knikte.

‘Jij volgde dus drie stadia, namelijk eerst het schoonmaken en 
voorbereiden van de grond, daarna het zaaien en laten ontkiemen, 
wat in het verborgene gebeurde. En tot slot het verzorgen van de 
natuurlijke ontwikkeling, totdat de plant tot bloei kwam en vrucht 
ging dragen.’

‘Ja, dat klopt,’ zei Timeon.

‘Houd dit beeld goed voor ogen Timeon, want het inwijdingsproces 
waaraan jij nu bent begonnen, volgt dezelfde weg, kent dus drie 
vergelijkbare stadia. En dat heeft te maken met een geheime 
levenswet.’ 

En toen pauzeerde oma weer even. 

‘Maar ik zie nog niet het verband tussen het groeiproces van de 
Wilde Lupine en het inwijdingsproces,’ zei Timeon.

‘Om dat te kunnen begrijpen,’ reageerde oma, ‘moet ik je iets 
vertellen over de verborgen werkingen achter het zichtbare leven. 
Alle leven binnen het universum is namelijk op energieniveau 
onderworpen aan de 7 Kosmische Levenswetten. Om het leven diep 
te begrijpen, is het van groot belang, dat we deze 7 levenswetten 
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ter hoogte van je stuitje, van je navel en van je zonnevlecht liggen, 
omlaag trekt. Dus trekt naar de lagere energieën van het aardse 
bestaan,’ zei oma. 

‘Want pas als je niet meer aan de aardse energieën gekluisterd 
bent, kan de ziel die in je hart woont, ontwaken. En door de 
Christuskracht die dan vrij begint te stromen, kan de ziel worden 
wedergeboren, waardoor de geestelijke groei alle ruimte krijgt,’ 
ging oma verder. 

‘Dus in het 1e stadium van de inwijdingsweg wordt de leerling 
geholpen, om zich los te maken van de omlaag trekkende, ofwel 
de destructieve machten van Satan, die de tegenpool is van God, 
wiens krachten slechts op verheffi  ng zijn gericht. Het doel van dit 
1e stadium, is het bereiken van een volstrekte fysieke, emotionele 
en mentale zuiverheid. En deze zuivering is dus nodig, om in het 2e 
stadium van de scholingsweg, vanuit een geopend hart de omkering 
naar omhoog te laten plaatsvinden, terug naar de Goddelijke 
Oorsprong. Het is de Liefdeskracht in de mensenziel, die ervoor 
zorgt dat de terugkeer naar God wordt ingezet en uiteindelijk 
Geestelijke Volwassenheid zal worden bereikt,’ zei oma. 

‘In dit 1e stadium wordt je ‘leerling’ genoemd. En dit stadium 
eindigt met de eerste inwijding in de grotten van Ussat Les Bains. 
En daarmee zal de voorbereiding zijn voltooid en word jij van een 
leerling ofwel ‘jeune, ‘tot een gevorderde beginner, die ook wel een 
‘novice’ of ‘neofi et’ wordt genoemd.’ 

Oma nam nu weer even een pauze, en gaf Timeon daarmee de 
gelegenheid om dit alles tot zich te laten doordringen.
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doorgronden. Tijdens het 3e stadium van je inwijdingsweg, zul je 
uitgebreid leren over deze geheime levenswetten. Maar nu wil ik 
je alvast één van deze 7 wetten uitleggen, en dat is de ‘Wet van 
Analogie’, die ook wel de ‘Wet van Overeenkomstigheid’ wordt 
genoemd. Deze wet bepaalt, dat alle levensprocessen binnen het 
universum, op alle niveaus, hetzelfde grondpatroon volgen. En 
dat is de reden, waarom ik je kon zeggen, dat het inwijdingsproces 
waaraan je nu begonnen bent, grofweg dezelfde weg volgt, als het 
groeiproces van de Wilde Lupine. Door de werking van deze ‘Wet 
van Analogie’, kunnen we ook bij het inwijdingsproces namelijk 
drie vergelijkbare stadia onderscheiden.’

Oma wachtte even voor ze verder ging. 

‘Het 1e stadium van de inwijdingsweg begint met de grote 
schoonmaak, dus het opruimen van oude innerlijke last, zodat in 
jou een goede voedingsbodem ontstaat voor je geestelijke groei. 
Dit schoonmaken komt neer, op het weer zuiver maken van je 
onderste drie snaren, dus de energiekolkjes waarmee jij als aardse 
mens met het aardse bestaan verbonden bent. Deze onderste drie 
snaren kunnen namelijk, gedurende je aardse leven, door de lagere 
energieën worden vervuild. Vandaar dat ik dit, het ‘Stadium van de 
Rups’ noemde. Want ook de rups is nog aan de aarde gebonden. 

Gedurende dit 1e stadium zal ik je steeds uitnodigen om ‘endura’ 
te beoefenen. ‘Endura’ verwijst naar innerlijke reiniging van de 
lagere energieën, die je naar beneden trekken. Je zult daarbij 
worden gevraagd om ook discipline te ontwikkelen. Want met een 
gezonde discipline kun je voorkomen, dat je steeds opnieuw weer 
ten prooi valt aan de verleidingen van de aardse wereld, waardoor 
je innerlijk steeds weer opnieuw kan worden vervuilt. ‘Endura’ 
houdt in, dat je stap voor stap wordt uitgenodigd om los te laten, 
wat jou vanuit de aardse wereld nog gevangen houdt of beperkt. 
Dus los te laten wat jou, vanuit de onderste drie energiecentra, die 
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dat feit wilde onderstrepen.

‘In dit 2e stadium vindt dus de innerlijke omvorming plaats, en 
daarom noem ik dit het ‘Stadium van de Pop’. Dit stadium van de 
scholingsweg, zul je in het duister van het grottencomplex, ver van 
de bewoonde wereld, doormaken. Dat middelste stadium, waarin 
dus het ontwaken van het hartbewustzijn op de 4e trede centraal 
staat, wordt afgesloten met een inwijding door een kathaarse 
parfait, die een hoge graad van ontwikkeling heeft bereikt. 

En na deze inwijding van de ‘Rode Roos’, zoals wij die noemen, 
zul je verhuizen naar de derde kerk binnen het grottencomplex. 
Deze grot draagt de naam Bethlehem. Daar volgt het 3e en 
laatste stadium van de inwijdingsweg. Want zodra de poort van 
het hart is geopend, zul je niet alleen toegang krijgen tot het 
Goddelijke Oerveld met zijn twee kwaliteiten, dus tot de bron van 
Onvoorwaardelijke Liefde en Universele Waarheid. Ook zul je dan 
langzaam de onzichtbare geestelijke wereld, met zijn verborgen 
wetten, werkingen en wijsheid, leren kennen. Het gaat dan om 
het ontwikkelen van spirituele krachten en het ontvangen van 
hogere wijsheid. Deze hebben betrekking op het vermogen van 
de 5e bewustzijnstrede, dat wil zeggen om te leven volgens de 
Goddelijke Wil, en op het vermogen om te putten uit de Goddelijke 
Wijsheid op de 6e trede. Dan wordt wel gezegd, dat de zaden van 
jouw geestelijke vermogens, stap voor stap, door directe aandacht, 
tot ontkiemen worden gebracht. 

Dit alles komt er op neer, dat jouw hogere bewustzijnssnaren 
worden afgestemd op de hoge vibraties van de Heilige Geest van 
het universum, dus op de verborgen wetten en werkingen van het 
leven, die op heelheid en harmonie zijn gericht. Zoals ik al eerder 
zei, zal je ‘Ware Zelf’, die slechts levendienend is, de dirigentrol 
van je zelfzuchtige ‘onware-zelf’ gaan overnemen, zodra je hart 
zich eenmaal geopend heeft’ zei oma. 
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Decaan 2.3  Cygnus
de Maan-Waterman (9 tot 19 februari)
mentale leven & aanpassingsvermogen

De wedergeboren ziel 
ontvangt eeuwig leven

Na enige tijd vervolgde oma weer haar verhaal.

‘Na de innerlijke zuivering van je onderste drie bewustzijnstreden, 
tijdens het 1e  stadium van de inwijdingsweg, zul je gedurende 
het 2e stadium geholpen worden om het vierde energiecentrum, 
dus de snaar van je hart volledig vrij te maken. Tijdens dit 2e 
stadium zal het accent liggen op het ontwikkelen van een diep 
inzicht in, en een diep gevoel voor de twee kerneigenschappen of 
kernkwaliteiten van het Goddelijke Veld, ofwel van God. Dan zul je 
geholpen worden, om in je hart de Onvoorwaardelijke Liefde en de 
Universele Waarheid te gaan ervaren. En om dat te laten gebeuren, 
zul je opnieuw worden uitgenodigd om bepaalde oefeningen en 
meditaties te doen. 

En als je hart zich dan uiteindelijk heeft geopend, is je verbinding 
met het Oerveld van Goddelijke Waarheid en Liefde, ofwel de 
natuurlijke verbinding tussen jou en God, hersteld. En doordat 
dit kanaal dan geopende is, kan de kracht van Onvoorwaardelijke 
Liefde en Waarheid, die ook wel de ‘Christuskracht’ wordt 
genoemd, in jou ziel ontwaken en naar buiten gaan stromen,’ zei 
oma met een indringende blik, waarmee ze de belangrijkheid van 
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ging oma verder, ‘zal je door handoplegging het hoogste kathaarse 
sacrament van ‘consolamentum’ ontvangen. Dit is de 6e 
inwijdingsgraad, ofwel de ‘Geestelijke Doop’ van de katharen. Met 
deze hoge inwijding, zal de instroming van de ‘Heilige Geest van 
het Universum’ in jouw hart, worden bevestigd. Deze Geestkracht 
vanuit het Goddelijke Veld, zal zich dan in je hart verenigen met 
de Christusgeest die in jouw innerlijk tot ontwaken kwam. En met 
deze afstemming tussen jou wezen en het wezen van God, ben je 
een ‘parfait’ ofwel een ‘Bon Hommes’ geworden.’ 

Oma pauzeerde weer even, omdat dit hele belangrijke informatie 
was voor elke leerling, dus ook voor haar kleinzoon.

‘Na deze laatste inwijding rest nog de 7e trede. Dat is misschien 
wel de moeilijkste inwijdingsgraad van het ‘Pad van Liefde en 
Waarheid’. Die laatste inwijding, die door de hemelse wezens zelf 
zal worden gegeven, wordt wel de inwijding van de ‘Witte Roos’ 
genoemd. Om dat te bereiken wordt van jou als kersverse parfait 
gevraagd, om in de praktijk van het dagelijkse leven een heilige 
missie te vervullen. Dan gaat het er dus om, dat jij de vermogens 
van de Heilige Geest, die dan in jouw hart zijn ontwaakt, in de 
praktijk van het aardse leven leert toepassen. 

Dan is je ziel vrij geworden van de aardse beperkingen en kan zich 
vrij bewegen in de lucht, dus niet alleen op aarde, maar ook in de 
geestelijke wereld. Op deze hoogste trede ontwikkelt zich in jou 
het vermogen van zogenaamde ‘Goddelijke Volmaaktheid’. En dat 
is de reden waarom ik dit het ‘Stadium van de Volmaakte Vrije 
Vlinder’ noem.’ 

Weer was oma even stil.

‘Direct na het ontvangen van het hoogste sacrament van de 
katharen, dus de doop die de 6e inwijdingsgraad bevestigt, word je 
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En even daarna vervolgde ze haar verhaal.

‘Er zijn dus hogere geestelijke vermogens, die nu nog in jou 
sluimeren, maar die na het ontsluiten van je hart, tot ontwikkeling 
zullen komen. En wanneer dat gebeurd, ben je in staat om in je 
hart de Goddelijke Melodie, ofwel de Goddelijke Wil en Wijsheid 
van het universum te horen. En vervolgens ben je in staat om, 
onder leiding van je ‘Ware Zelf’, in je denken, woorden en daden, 
de Goddelijke Wijsheid en Goddelijke Liefde tot uitdrukking te 
brengen.’ 

En hier was oma weer even stil. 

‘Aan het eind van dit 3e en laatste stadium van de scholingsweg, 

Poort 2. Timeon in de leer bij zijn oma in Carcassonne

“Na de zuivering van je drie lagere aardse 
    energiecentra via ‘endura’, zul je via je hart 
    de Onvoorwaardelijke Liefde en de Universele 
    Waarheid van God gaan herkennen
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verteld. Is het voor jou nu duidelijk geworden, waaraan je bent 
begonnen?’ vroeg oma.

‘De stappen zijn me wel ongeveer duidelijk, maar ik ben toch wel 
een beetje nieuwsgierig hoe het allemaal in werkelijkheid zal gaan. 
En ik moet u zeggen, dat ik er erg naar verlang’ zei Timeon. 

‘Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar wat het allemaal echt 
inhoudt, zul je gaan ervaren, als het zover is,’ zei oma.

En na een korte pauze ging ze weer verder. 

‘De komende dagen wil ik je gaan helpen om jouw onderste drie 
energiecentra te zuiveren van de negatieve levenslast die jou 
omlaag trekt, en deze drie snaren nauwkeurig te stemmen. Na 
zuivering en een precieze afstemming, kunnen deze 3 snaren 
harmonisch gaan meetrillen met de vibraties van de twee grote 
energiestromen, die vanuit de twee werelden door jou heen willen 
stromen om je te voeden en te verlichten. Maar laten we nu naar 
huis gaan, en samen een goede maaltijd gaan verzorgen, want het 
is voor vandaag genoeg geweest,’ zei oma tot slot.

Oma stond op, en rijkte haar kleinzoon liefdevol de hand, om haar 
te volgen naar haar huisje binnen de citadel van Carcassonne. 

De gebeurtenissen van deze nacht hadden de rust van alle 
stadsbewoners ernstig verstoord. Rond twee uur werd er op 
de deur van oma’s huisje gebonsd. Er was duidelijk paniek in 
de stad. De buren kwamen vertellen dat burggraaf Raimond II 
van Carcassonne, zijn korte belegering van de stad had moeten 
opgeven. Zijn poging om de stad terug te veroveren op de Franse 
koning was dus niet gelukt. De uren daarna gonsde het in de stad 
van de speculaties over de wraak van de koning. Bij het aanbreken 
van de dageraad werd duidelijk op welke wijze de koning van 
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uitgenodigd om het complex van de inwijdingsgrotten te verlaten,’ 
ging ze verder.

“Je zult dat doen door de zogenaamde ’Mystieke Poort’. En 
eenmaal weer buiten, word je gevraagd om over de heilige berg 
met de inwijdingsgrotten te trekken, en de tocht naar Montsegur 
te maken, en deze ‘Heilige berg van Ware Liefde’ te beklimmen, 
om in het klooster daar tijdelijk je intrek te nemen. En voordat je 
als ingewijde parfait, weer aan de afdaling begint om de wereld 
in te trekken, zul je in de burcht op de top van Montsegur, een 
geheime opdracht op je nemen. En jouw inwijdingsweg zal dus pas 
zijn voltooid, wanneer je als parfait, deze geheime missie tot een 
goed einde hebt gebracht. Dan pas heb jij als ‘parfait’ laten zien, 
dat je werkelijk Geestelijke Volwassenheid hebt bereikt. En vanuit 
deze Geestelijke Volwassenheid, mag je dan als plaatsvervanger 
van Jezus, zijn boodschap van Liefde en Waarheid aan de wereld 
brengen. En daarmee zul jij, na een lange scholingsweg, als parfait 
vrucht gaan dragen voor de mensheid,’ eindigde oma. 

‘Ik heb je nu het hele proces van de inwijdingsweg in vogelvlucht 
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“De 3 stadia van    
    de Geestelijke  
    Inwijding leiden
    uiteindelijk tot 
    innerlijke vrede, 
    vrijheid en 
    vreugde 
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herinneringen in één van de tassen. Het was een hele onrustige 
nacht geweest, waarin de nauwelijks aan slaap waren toegekomen. 
Al in de ochtend verlieten ze de citadel, net als veel andere 
inwoners. Ze liepen in zuidwaartse richting door het bos, totdat ze 
bij de rivier aankwamen. 

‘Als we doorlopen,’ zei oma, ‘bereiken we aan het eind van de 
middag de abdij van Saint Hilaire. We zijn daar veilig, want 
de katholieke monniken in deze abdij dragen in het geheim de 
katharen een warm hart toe.’

Ze bleven de rivier de Aude volgen, richting Limoux. Na een lange 
tijd zwijgend naast elkaar te hebben gelopen, begon oma weer op 
een rustige toon te praten.

‘Ik vertelde je gisteren, dat ik je de komende tijd zou gaan helpen, 
om je onderste drie energiecentra te zuiveren,’ zei ze.

‘Maar voordat we daarmee gaan beginnen,’ ging ze verder, ‘wil ik 
je eerst nog wat zeggen over hoe die onzuiverheden in de onderste 
drie energiecentra ontstaan. Zoals ik je eerder zei, draagt iedere 
ziel vanaf zijn ontstaan uit het Oerveld, een goddelijke opdracht 
in zijn hart mee. Dus de opdracht om gedurende zijn vele levens, 
te werken aan het steeds beter afstemmen van zijn zeven snaren, 
op de zeven goddelijke trillingsvelden van de schepping. Zo zal 
de mensenziel stap voor stap zijn bewustzijn verruimen, en als 
een steeds bewuster wordend wezen, toegroeien naar Goddelijke 
Volmaaktheid.’

‘Maar ik heb de indruk,’ onderbrak Timeon zijn oma, ‘dat de 
meeste mensen zich nog helemaal niet bewust zijn van het feit, dat 
God deze heilige opdracht in hun hart heeft geplant.’

‘Ja dat klopt,’ was de reactie van oma. 
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Frankrijk zich wilde wreken. Alle bewoners van Carcassonne 
kregen het bevel om vóór 12 uur ’s middags de stad voorgoed 
te verlaten. Deze verbanning gold als straf voor de steun die de 
mensen hadden gegeven aan hun burggraaf Raimond. Oma had dit 
alles rustig aangehoord. 

‘Het is zover Timeon,’ zei ze. ‘We gaan beginnen aan een grote reis. 
Laten we er een bedevaart van maken. Omdat ik heb voorzien dat 
zoiets in deze spannende tijd kon gaan gebeuren,’ vertelde oma 
tijdens het inpakken van een grote tas, ‘heb ik met mijn 

vriendin Katerina een afspraak gemaakt. Wij zijn destijds samen 
de inwijdingsweg gegaan en ook tegelijk ingewijd tot parfait. 
Katerina woont binnen de muren van het kasteel van Foix, omdat 
zij destijds het kamermeisje was van Esclarmonde, de grote parfait 
en zus van graaf Raimon-Roger van Foix. Veel parfaits stammen 
uit adellijke families. En zoals je inmiddels weet, sympathiseren 
veel machtige edelen uit deze streek met de katharen. Esclarmonde 
die op 64-jarige leeftijd in 1215 is overleden, is een passievolle 
beschermster van de katharen geweest. En ook haar broer, de 
graaf van Foix, wiens moeder en zoon ook tot parfait zijn ingewijd, 
verdedigt nog steeds de leden van ons broederschap en biedt ons 
ook bescherming in zijn kasteel. 

Katerina en ik hebben destijds afgesproken, dat we elkaar in 
tijden van nood onvoorwaardelijk zullen helpen. Bereid je maar 
voor op een lange reis door de bossen, de bergen en de dorpen 
van Occitanië. Onderweg zullen we genoeg tijd hebben om onze 
gesprekken voort te zetten, en zullen we enkele belangrijke 
plaatsen bezoeken,’ zei oma tot slot.

Ze stopte de laatste spullen in haar twee tassen, belangrijke dingen 
die op de vlucht nodig waren. Ze had Timeon gevraagd hetzelfde 
te doen. Ook deed ze een mapje met een paar waardevolle 
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zijn lijden onvermijdelijk groeien,’ zei oma tot slot.

Timeon had aandachtig geluisterd.

‘Ik denk dat ik het een beetje begin te begrijpen,’ zei hij.

‘Dus zolang het leven onder regie staat van het ‘onware zelf’, heeft 
dat tot gevolg, dat de mens veel narigheid aantrekt en ook veel 
onzuiverheden en negativiteit in zijn onderbewustzijn opslaat. En 
daar vloeit weer uit voort, dat hij lijdt aan veel frustratie, confl icten, 
verdriet en eenzaamheid. Zie ik dat goed?’ vroeg Timeon.

‘Ja, dat klopt helemaal. Het is goed om te beseff en, dat al het 
menselijke lijden voortkomt uit onwetendheid. Wat mooi dat je de 
dingen waarover ik spreek, zo goed oppakt en kan verwoorden,’ zei 
oma trots.
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‘En dat heeft de volgende oorzaak,’ ging ze verder.

‘Omdat de echte dirigent, dus de ziel die in het hart woont, bij 
de meeste mensen nog niet is ontwaakt, hebben ze de namaak 
dirigent de leiding over hun leven gegeven. Deze namaak dirigent, 
die ik eerder het ‘onware zelf’ noemde, weet niet dat het leven 
van de mens onderdeel is van het groot Goddelijke Plan. Door 
deze onwetendheid, kent het ‘onware zelf’ ook de heilige opdracht 
niet, die hij, zonder het te weten, in zijn hart met zich meedraagt. 
Dit alles houdt in, dat zolang het hartcentrum in de mens zich 
nog niet geopend heeft, de mens in zijn ontwikkeling beperkt 
wordt. Om de Symfonie van het leven te spelen, heeft hij slechts 
de beschikking over de onderste drie snaren. En vanuit deze 
onwetendheid omtrent zijn ware aard, is deze mens alleen maar 
gericht op zijn eigen doelen, en beschikt daarbij dus slechts over 
de drie lagere aardse vermogens. En doordat de onwetende mens 
niet anders kan doen, dan met zijn beperkte vermogens, zijn eigen 
weg bewandelen, gaat het leven van deze mens onvermijdelijk met 
veel botsingen en lijden gepaard. Een musicus, die niet weet dat 
hij onderdeel is van een groot orkest, en die slechts kan beschikken 
over de onderste drie snaren van zijn 7-snarig instrument, zal falen 
in zijn samenspel, en zal veel valse tonen voortbrengen. 

Op dezelfde wijze zal de mensenziel, die geen besef heeft van 
het veel ruimere geestelijke leven waar hij deel van is, en bij wie 
slechts de onderste drie energiecentra van de drie aardse sferen 
zijn open gegaan, eveneens in het leven veel valse noten aanslaan. 
En door zijn onwetendheid, zullen er allerlei onzuiverheden, in de 
vorm van spanningen, frustraties, maar ook vaste overtuigingen, 
in zijn onderste drie energiecentra worden opgeslagen. En zolang 
de aardse mens zich nog niet bewust is geworden van het onjuiste 
gebruik van zijn aardse vermogens, zal het opbouwen van deze 
negatieve levenslast, alleen maar toenemen. En daarmee zal ook 
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    abdij van Saint Hilaire zijn de katharen 
    goed gezind 
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‘We naderen weer een dorp. Maar zodra we weer een rustig 
moment hebben, wil ik jou gaan helpen bij het zuiveren van jouw 
innerlijke levenslast,’ zei oma.

In de verte doemde de toren van een kasteeltje op, dat op een 
heuvel in het hart van het dorp Couff oulens lag. 

‘We moeten uit de buurt van dat kasteel blijven,’ zei oma, ‘want 
het is enige tijd geleden ingenomen door de troepen van de Franse 
koning.’ 

Vanaf Couff oulens volgden ze de zijrivier le Lauquet 
stroomopwaarts. De tocht duurde langer dan verwacht. In het 
begin van de avond bereikten ze de abdij van Saint Hilaire in 
de schilderachtige vallei van het riviertje. Bij aankomst in de 
Benedictijner abdij, leken oma en de abt elkaar te kennen. Oma 
legde de situatie uit en de abt bracht hen naar een eenvoudige 
kamer. 

‘Jullie kunnen hier helaas maar twee nachten blijven, echt 
niet langer. We worden namelijk in de gaten gehouden door de 
kruisvaarders. Ook zijn hier regelmatig schermutselingen en 
roofovervallen, waardoor de abdij al grote schade heeft opgelopen,’ 
zei de abt. 

Een vriendelijke jonge monnik bracht twee strozakken als 
slaapplaats, en legde deze op de lemen ondergrond van de kamer. 
Ook zorgde hij voor wat brood, kaas en melk. Oma en Timeon 
sloten die enerverende dag af met een kort gebed en vielen in een 
diepe slaap. 
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Poort 3   
Timeon op bedevaart 
naar Maria Magdalena

-Vissen-
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Rennes-le-Chateau
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Rol

Hulpvaardige

Natuur

Wil ontwaken

Aanleg

Meevoelend, zachtmoedig, 

flexibel en verfijnd
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-Vissen- 
Sterrenteken bij Poort 3

Water-teken

(introvert/voelend)

(20 februari - 20 maart)

Heersende planeet Neptunus

Geeft kracht om via chaos en mystiek 

enorme gevoelsdiepte te ontdekken 

Aartsengel Sandalphon 

Helpt je bij het doorgeven van boodschappen 

en gebeden aan de andere wereld
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Ik zei Hem: ‘Heer, hij die het visioen ziet, ziet hij dat met de ziel of met 
de geest?’
De Verlosser antwoordde: ‘Hij ziet niet met de ziel noch met de geest, 
maar met het kenvermogen (bewustzijn), dat in het midden is van die 
twee.’

Daarna gaf ze een beschrijving van de 7 machten, waarvan de drie lagere 
Duisternis, Begeerte en Onwetendheid, de ziel belemmeren in haar 
opgang naar Gods Koninkrijk in het hart.

Petrus en Andreas spreken hun ongeloof uit, over de woorden van Maria 
en dit leidt tot grote droefh eid bij Maria: 

‘Denk je dat ik deze woorden bedacht heb in mijn hart of dat ik de 
Verlosser bedrieg?’ 

Levi neemt het vervolgens op voor Maria: 

‘Petrus, sinds eeuwigheid ben je drift ig. Als de Verlosser haar waardig 
heeft  geacht, wie ben jij zelf dan om haar te verwerpen?’
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Mystieke prelude tot Poort 3            

Het Evangelie van Maria Magdalena

Het Evangelie van Maria Magdalena maakte deel uit van de vondst bij 
Nag Hammadi in Midden-Egypte in 1945. Deze vondst bevat teksten over 
Jezus en zijn omgeving en dateert uit de eerste eeuw van onze jaartelling. 
Nu volgen enkele korte fr agmenten uit het Evangelie:

                                                     --------------

Na het vertrek van Jezus blijven de leerlingen bedroefd achter en dan 
is Maria Magdalena degene die hen moed inspreekt. Petrus richt zich 
vervolgens tot haar met de woorden: 

‘Zuster, we weten dat de Verlosser jou meer liefh ad dan de rest van de 
vrouwen. Zeg ons de woorden van de Verlosser die jij je herinnert, die 
dingen die jij weet en wij niet.’ 

Maria antwoordde: ‘Wat voor jullie verborgen is, zal ik jullie vertellen’. Ik 
zag de Heer in een visioen en ik zei tot Hem: 

‘Heer ik zag U vandaag in een visioen’.

Hij antwoordde me: ‘Gezegend ben je, omdat je niet geschokt bent 
wanneer je Mij ziet. Want op de plaats waar het kenvermogen is, daar 
is de schat’.
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komende tijd opdrachten en oefeningen geven. Deze zullen je 
helpen bij je innerlijk onderzoek, dat bij dit zuiveringsproces hoort. 
Dat onderzoek is gericht op het ontwikkelen van zelfkennis, maar 
ook van zelfdiscipline. Het gaat er daarbij om, dat je jouw onbewuste 
innerlijke patronen blootlegt, dus die denk- en gedragspatronen, 
die jou in de lagere energieën gevangen houden. Zoals ik eerder 
heb gezegd, wordt dit 1e stadium van de scholingsweg, door de 
katharen wel het stadium van ’endura’ genoemd. En ‘endura’ 
betekent ‘verlossing door zuivering’. Dit is het stadium van 
bevrijding van de aardse ketenen, die de ziel gevangen houden en 
afsluiten voor de hogere geestelijke krachten, die de ziel vanuit de 
kosmos willen bereiken. 

In dit 1e stadium zul jij als leerling een aantal beproevingen 
moeten doorstaan. En je zou kunnen zeggen, dat jij in deze 
beproevingen wordt uitgenodigd, om al je beperkende patronen 
te doorzien, deze te doorvoelen en ze zo los te laten, en op deze 
wijze helemaal vrij te worden. Want dat innerlijk vrij worden van 
deze verborgen levenslast, is dus de voorwaarde voor de geestelijke 
wedergeboorte. Dat wil zeggen, voorwaarde voor de ontwikkeling 
van je hogere geestelijke vermogens, tijdens het 2e en 3e stadium 
van de scholingsweg,’ zei oma. 

‘Kortom,’ zei ze, ‘Ik ga je de komende tijd leren te sterven, terwijl je 
gewoon op aarde blijft, want pas als je sterft als aardse mens, kun 
je opnieuw innerlijk als geestmens geboren worden.’

Op dat moment kwam de jonge monnik langs, die hen de avond 
ervoor, de strozakken had gebracht om op te slapen. Hij had 
een houten sollebal in zijn hand, en had blijkbaar behoefte om 
een partijtje te spelen op de binnenplaats. Hij keek Timeon 
uitnodigend aan. Deze wilde de kans om zijn geliefde balspel te 
spelen, niet zomaar voorbij laten gaan. Hij vroeg aan zijn oma, of 
ze even konden pauzeren. Oma besloot, dat het vandaag wel een 
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Decaan 3.1  De Band
de Saturnus-Vissen (20 tot 28 februari)

fl exibiliteit & intensiteit

Het koord trekt nog 
naar het aardse

Ze hadden zojuist genoten van een eenvoudig ontbijt op hun kamer 
binnen de abdij, toen oma haar kleinzoon uitnodigde om een korte 
wandeling door dit mooie kloostercomplex van Saint Hilaire te 
maken. Ze verbleven een tijdje in de kapel, waar een fi jne serene 
stilte heerste. Na afl oop van de wandeling ging oma op een bankje 
zitten, binnen de prachtige, maar ook deels door de gevechten 
gehavende kloostergang van de abdij.

‘Gisteren onderweg hierheen,’ begon oma, ‘hebben we 
gesproken over de oorzaak van de aardse vertroebelingen in 
ons onderbewustzijn. We hebben gezien dat die voortkomen 
vanuit onze onwetendheid omtrent onze ware natuur, en dat 
daarin de grond ligt van al ons aardse lijden. Zoals ik je eerder 
zei, wil ik je in de komende tijd gaan helpen met het zuiveren 
van de vertroebelingen, die zich tot nu toe in jouw onderste drie 
energiecentra hebben vastgezet,’ zei oma.

Na een korte onderbreking ging ze verder.

‘Voor het zuiveren van elk van deze drie centra, zal ik je in de 
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Foix, maar ik heb besloten dat we een omweg maken,’ zei ze tegen 
Timeon. 

‘We gaan namelijk een bezoek brengen aan Rennes-le- Chateau, 
de plaats waar destijds Maria Magdalena heeft gewoond, gepredikt 
en eeuwen geleden ook is begraven. Ik wil je in dat mooie stadje 
op een heuvel, een bijzondere plek laten zien. Het is een plek die 
verband houdt met een geheime schat, die voor de katharen en 
eigenlijk voor alle mensen op aarde, van grote waarde is.’ 

Toen oma dat had gezegd, had een boer met een paard en wagen, 
ze vlak na Limoux een lift aangeboden. Hij had ze een half uur 
geleden weer afgezet. Ze liepen al weer een tijdje zwijgend, maar 
heel vertrouwd, naast elkaar. 
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rustdag mocht worden voor haar kleinzoon. Ze keek met zichtbaar 
plezier, hoe de beide jongens zich vermaakten op de binnenplaats 
van de abdij.

Ook die middag bleven de jongens bij elkaar. De jonge monnik had 
Timeon meegenomen naar de sarcofaag van de heilige Saturninus, 
in de crypte onder de kapel. Een mooie stille plek. Aan de hand 
van de afbeeldingen op de sarcofaag, vertelde de monnik het 
levensverhaal van deze heilige. Tijdens hun gesprekken kwam 
Timeon erachter, dat het leven, waar deze jonge monnik zich op 
voorbereidde, wel wat overeen kwam met het leven van een parfait. 
Allebei kozen ze voor een leven in dienst van God, en wilden 
daarom de weg van Jezus volgen. Toch was Timeon blij, dat hij 
zijn uiteindelijke missie in de wereld mocht gaan vervullen. De vier 
muren, waarbinnen het leven van de kloosterling zich afspeelde, 
leken hem wel erg benauwd.  

Timeon voelde zich na deze ontspannende dag heerlijk rustig, 
waardoor de slaap snel vat op hem kreeg. De volgende ochtend, 
waren ze nog voor de dageraad vertrokken. De jonge monnik had 
een mand brood en een kruik melk gebracht. 

‘Ook voor de komende dagen,’ had hij erbij gezegd.

‘Er staat ons nu een lange wandeltocht te wachten Timeon,’ zei 
oma. ‘We blijven voorlopig de Aude volgen tot Limoux.’

De eerste uren werd er weer niet veel gepraat. Bij de ‘Pont Neuf’, de 
houten brug in Limoux, dacht Timeon dat ze daar de Aude zouden 
oversteken. Dat was namelijk de kortste weg naar het kasteel van 
Foix, waar Katerina, de vriendin van oma woonde. Maar oma bleef 
zuidwaarts lopen, aan deze kant van de rivier de Aude. 

‘Ik zie dat je verbaasd bent, dat we niet de kortste weg nemen naar 
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“Ook de monniken in de oude abdij van 
    Alet-les-Bains hadden sympathie voor 
    de katharen  
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geestelijke wereld. Ook de aarde als planeet moet je zien als een 
levend wezen. We hadden het er al eerder over, dat jij energiecentra 
in je lichaam hebt, met daartussen energiebanen waarlangs de 
energieën stromen. Maar ook de aarde heeft energiecentra als 
onzichtbare krachtplaatsen, met daartussen de meridianen die de 
energiehuishouding van de aarde verzorgen. En hoog ontwikkelde 
zielen kunnen deze krachtplaatsen en energiestromingen 
waarnemen. Zo is er een belangrijke energiebaan, de zogenaamde 
‘Rose-lijn’, die het hart van het stadje Rhedae doorkruist. Deze 
Rose-lijn is een bijzondere krachtlijn van de zuiverende vrouwelijke 
energieën van de aarde. Deze meridiaan begint bij een knooppunt 
van krachtlijnen, die als een immense onzichtbare draaikolk onder 
de Grote Piramide van het Gizeh-plateau in Egypte ligt. Vanuit 
Egypte steekt deze leylijn de Middellandse Zee over, richting 
Rhedae hier tegen de Pyreneeën.’

En hier wachtte oma even, om de aandacht van Timeon vast te 
houden voor deze belangrijke informatie. 

‘En nu is het zo,’ vervolgde oma haar verhaal, ‘dat na de kruisiging 
van Jezus, Maria Magdalena naar Alexandrië in Egypte vluchtte. 
En door haar hoge spirituele ontwikkeling, kon deze geliefde 
vrouwelijke apostel van Jezus, daar de Rose-lijn ervaren. En in een 
visioen werd haar duidelijk, dat ze deze meridiaan moest volgen 
tot Zuid-Frankrijk, om daar de liefdes-boodschap van Jezus te 
brengen. Deze boodschap zou bekrachtigd worden door deze 
heilige leylijn, zo werd haar door een goddelijke stem ingefl uisterd. 
Maria Magdalena deed wat haar vanuit de geestelijke wereld werd 
gevraagd en kwam bij Marseille aan land. In Frankrijk wordt ze 
‘Marie Madeleine’ genoemd. De eerste jaren leefde ze als een 
kluizenares in een grot, vlakbij Sainte Baume, iets boven Marseille. 
Toen ze voelde, dat de tijd gekomen was om als mysticus, met de 
liefdesboodschap van Jezus naar buiten te treden, werd ze door 
de Rose-lijn naar Rhedae getrokken, dus naar het huidige Rennes-
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Toen ze het prachtige dorpje Alet-les -Bains hadden bereikt, met 
aan de rivier een oude abdij, nam oma weer het woord.

‘Ook deze imposante abdij daar aan de oever, is jaren het doelwit 
geweest van rovers. Daarom is die omwalling gebouwd. Toch 
werden de monniken in 1222 door de schermutselingen verdreven,’ 
wist oma te vertellen. 

‘Maar ze zijn niet zo lang geleden weer teruggekeerd. Ook de 
monniken van deze abdij zijn de katharen goedgezind, dus laten 
we ze om onderdak vragen voor de komende nacht,’ zei oma.

Na een heerlijke nacht en een goede ochtendmaaltijd, waren ze 
wat later dan normaal weer onderweg gegaan. Niet lang na hun 
vertrek, nam oma weer het woord.

‘Voordat we ons met de zuiveringspraktijk van ’endura’ gaan 
bezighouden, wil ik je eerst nog iets meer vertellen over Rennes-
le-Chateau, het stadje dat we vandaag zullen bereiken,’ zei oma. 

‘Deze kleine stad heeft namelijk al een hele lange geschiedenis. 
Rennes-le-Chateau was in de oudheid bekend onder de naam 
Rhedae. Aan het begin van de 5e eeuw maakten de Visigoten het 
stadje Rhedae tot de hoofdstad van één van hun koninkrijkjes, 
Septimanië, wat ‘Zevenland’ betekent. De stad was toen op de top 
van haar macht, en telde meer dan 30.000 inwoners. Rennes-le-
Chateau is nu geslonken tot een klein stadje op het plateau van een 
heuvel.’

Toen wachtte oma weer even.

‘En dan is er nog iets wat je moet weten Timeon. Niet alleen planten, 
dieren en mensen zijn levende wezens, die via de onzichtbare 
energiewerkingen worden aangestuurd vanuit de onzichtbare 
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bezighouden met ’endura’. Maar voordat we gaan spreken over 
de zuivering van je onderste drie energiecentra, wil ik je eerst 
vertellen, hoe jij je als gelaagd menselijk wezen, tot nu toe, uit de 
zeven zaden hebt ontwikkeld. Toen jij, bij jouw ontstaan als ziel 
uit het Goddelijke Oerveld, van God, via de Godsvonk, de 7 zaden 
ingeplant had gekregen, begon jij jouw zielenreis door de 7 sferen. In 
je spiraalvormige neerwaartse reis door deze 7 ervaringsdimensies, 
ontkiemde in jou als ziel, steeds één van de 7 zaden en daarbij 
werd een bijbehorend energielichaam aangelegd. Van een heel ijl 
geestelijk lichaam in de hoogst trillende sfeer, tot een uiterst laag 
trillend fysiek lichaam, in het rijk met de laagste vibratie, op aarde. 
Dus eenmaal aangekomen op aarde, had jij je als ziel omhuld met 
7 kleden of lichamen en werd jij zo een gelaagd aardswezen. En 
op dat laagste punt van de grote cyclische zielenreis aangekomen, 
vond de eerste omkering plaats. Vanaf dat moment begon God met 
het inblazen van zijn geest, waardoor de lichamen één voor één tot 
leven kwamen, beginnende met het laagst trillende aardse lichaam 
in de aardse sfeer. En daarmee ving de opklimmende reis van jou 
als ziel aan. En ook in deze spiraalvormige reis, doorkruis jij als ziel 
weer de 7 rijken, maar nu in opwaartse richting.’

Weer was oma even stil. 

‘En deze neerdalende en opklimmende beweging herhaalde 
zich daarna als grote levenscyclus vele malen, waarbij jij als 
ziel, je dus afwisselend bevond in de zichtbare aardse en de 
onzichtbare geestelijke sferen. En met het tot leven komen 
van jouw energielichamen, in elk rijk waar jij als ziel tijdens de 
opklimming doorheen trekt, ontwaakt in jouw centrum een nieuw 
bewustzijnslicht. In het laagste rijk van de materie, is dat licht nog 
heel zwak, maar na vele levens zul je verder klimmen. En binnen 
elk hogere rijk, dat jij als ziel doorkruist, zal het bewustzijnslicht 
in jouw centrum zich een graad verhelderen. En nu ben jij als 
mensenziel, na het plantenrijk en het dierenrijk te hebben 
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le-Chateau. Daar heeft ze lange tijd gewoond en gepredikt. Deze 
bijzondere vrouw, die door Jezus persoonlijk was ingewijd in de 
hoogste mysteriën van het leven, en dus toegang had tot de hoogste 
regionen van de geestelijke wereld, hield de energie in Rennes-le-
Chateau ook schoon en hoog in trilling,’ zei oma.

‘Voor de katharen staat deze regio, die Les Labadous wordt 
genoemd, nog steeds bekend om zijn zuiverende atmosfeer. Les 
Labadous is het Occitaanse woord voor ‘wasplaats’. Deze regio is 
een heilige krachtplek, die ook wel het ‘uitzuiveringsgebied’ wordt 
genoemd. De vrouwelijke energieën van de aarde, hebben hier een 
verzorgende en helende werking op al het leven.’

Na deze woorden pauzeerde oma weer even. 

‘Zoals ik je eerder zei, gaan we ons in de komende tijd uitvoerig 
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    atmosfeer, is de ideale plek voor beoefening 
    van endura
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dirigent van het leven, die op de vierde trede in het hart woont, 
nog niet is wakker geroepen, stond je leven als aardse mens tot 
nu toe onder regie van je ‘schijn-zelf’. En doordat het ‘schijn-zelf’ 
niet verbonden was met de Liefde en Waarheid van de goddelijke 
wereld, maar met de negatieve machten van de onderwereld, zijn 
er in je onderste drie energiecentra veel valse noten opgeslagen,’ 
zei oma. 

‘En zoals gezegd, zijn deze innerlijke vertroebelingen, de 
waarneming van de ziel ernstig gaan vervormen, waardoor er 
in de nog niet ontwaakte mens veel lijden kan zijn ontstaan. Dit 
houdt in Timeon, dat deze regio Les Labadous, met zijn zuiverende 
atmosfeer, een ideale plek is om te werken aan je innerlijke 
reiniging. Dus aan de zuivering van je onderste drie energiecentra, 
die met de aardse energieën verbonden zijn. Ben jij daar klaar 
voor?’ vroeg oma.

‘Maar natuurlijk, u heeft me nieuwsgierig gemaakt’ antwoorde 
haar kleinzoon.

Het landschap waar ze nu doorheen liepen, was bosrijker en meer 
heuvelachtig dan de vorige dag. De middagzon stond nog vrij hoog, 
dus het was nog niet laat. Tijdens het lopen richtte oma zich nu 
weer met een serieuze blik tot Timeon. 

‘Bij het eerste energiecentrum, dat in je wervelkolom ter hoogte 
van je stuitje ligt, hoort het zaad van het eerste Goddelijke 
Vermogen. Dat is het zaad van het aardse vermogen om een 
‘bewust levend fysiek wezen’ te zijn. Het zaad van dit vermogen, 
is ooit ontkiemd en ontwikkeld tot een fysieke lichaam. En dat 
gebeurde gedurende de cyclische levens, waarin jij als ziel door 
de eerste aardse levenssfeer trok. En zoals ik zojuist zei, kennen 
we dit laag vibrerende aardse energieveld, als het plantenrijk. 
Binnen dat veld kwam in je ziel het nog laag trillende ‘vegetatieve 
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doorkruist, opgeklommen tot het mensenrijk, dat dus het derde 
rijk is van de aardse wereld. 

Op dit punt in jouw evolutiespiraal aangekomen, is in jou 
achtereenvolgens, het vegetatieve -, het animale - en dus nu ook het 
menselijke zelf-bewustzijn ontwaakt. Dus als aardse mensenziel, 
heb jij nu op deze derde bewustzijnstrede, de beschikking 
gekregen over de drie vermogens van de aardse mens. Dit zijn 
achtereenvolgens, het vermogen om een fysiek wezen te zijn, het 
vermogen om emotioneel te voelen en het vermogen om rationeel 
te denken. En dit laatste vermogen zal op deze trede nog verder 
rijpen, omdat het bij deze 3e trede hoort.’

Oma keek even of Timeon haar verhaal nog kon volgen. 

‘En wanneer deze derde bewustzijnstrede is doorlopen,’ ging ze 
weer verder, ‘dus wanneer het bewustzijn van deze hoogste trede 
van de aardse mens tot volledige bloei is gekomen, wacht de poort 
van de vierde trede in het hart. Dat is de trede die jou, wanneer 
je hart zich eenmaal geopend heeft, toegang zal gaan verschaff en 
tot de hogere treden van de Geestelijke Wereld, waar de hogere 
geestelijke vermogens op ontwaken wachten. Uiteindelijk zullen, 
gedurende je vele levens, alle 7 zaden zijn ontkiemd en tot 
ontwikkeling zijn gekomen. Dat is de grote weg die elk bezield 
wezen zal gaan. 

Maar voordat jij je tijdens het 2e en 3e stadium van de scholingsweg 
op het ontwikkelen van de geestelijke vermogens gaat richten, 
zal er dus eerst nog wat schoonmaakwerk verricht moeten 
worden. En zoals we al eerder bespraken, zal dat zuiveringswerk 
betrekking hebben op de vertroebelingen binnen de onderste 
drie bewustzijnstreden, die je omlaag blijven trekken. Het gaat 
hier dus om de treden die verband houden met de drie aardse 
ervaringsdimensies. Want omdat je Ware Zelf, als de echte 
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aan materie en uiterlijkheden, dus in hebzucht en bezitsdrang. 
Dus wat eigenlijk bedoeld was als een zegen om jou te dienen, 
kon onder regie van je zelfzuchtige ‘onware zelf’ ontaarden in een 
vergift dat je ten gronde kan richten. Hebzucht is een negatieve 
macht, die jouw ziel omlaag trekt, en in de lager trillende regionen 
gevangen houdt,’ zei oma tot slot.

‘Hoe moet ik me die gehechtheid voorstellen,’ vroeg Timeon.

‘Hierbij moet je denken aan de gehechtheid aan bezit, dus 
bijvoorbeeld aan je speelgoed, je kleren, je gespaarde munten, 
maar ook de gehechtheid aan je fysieke lichaam en aan de 
materiële omgeving waarin je leeft. De gehechtheid waar ik nu 
naar verwijs, is de negatief geworden innerlijke macht, waarmee 
jij je vastklampt aan materie en uiterlijkheden, dus de zelfzuchtige 
macht die jou gevangen houdt en omlaag trekt. Deze bezitsdrang 
maakt je dus onvrij. Je bezit moet namelijk permanent worden 
verdedigd en veilig worden gesteld. Alle bezit kan je zo worden 
ontnomen, omdat al het aardse tijdelijk is,’ verduidelijkte oma.
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bewustzijn’ tot ontwikkeling. Het plantenrijk is namelijk de wereld 
van het puur lichamelijke. En daarom is dit eerste energiecentrum 
bij je stuitje, ook nu je de menselijke gedaante hebt aangenomen, 
verbonden met jouw lichaam en jouw fysieke functioneren. Maar 
het is ook verbonden met de materiële wereld die jou omringt en 
met de aarde. 

Dit vermogen dat dus verbonden is met het ‘vegetatieve bewustzijn’, 
komt er op neer, dat de ziel zich richt op wat zij als fysiek wezen 
nodig heeft om te overleven en te gedijen in de materiële wereld. Je 
zou kunnen zeggen, dat in dit eerste energiecentrum het vermogen 
tot zelfbehoud en de wil om te leven verankerd ligt, maar ook om 
geborgenheid, stabiliteit en materiële zekerheid in de stoff elijke 
wereld te verwezenlijken. In de plant komt dat vermogen tot 
uitdrukking, wanneer deze zijn kruin richt naar het zonlicht en 
zijn wortels naar de voeding vanuit de aarde. In de mens is dat 
het vermogen om zich te richten op alles wat nodig is om fysiek 
te gedijen, dus net als de plant, op voeding en drinken, en op 
zuurstof en zonlicht. Maar omdat je Ware Zelf in jouw hart als 
aardse mens nog niet was ontwaakt, stond jouw leven in deze lage 
aardse sfeer, onder gezag van een onbekwame dirigent, namelijk 
van het zelfzuchtige ‘onware- of schijn-zelf’. En daardoor zijn er, 
gedurende je vele mensenlevens tot nu toe, in dit eerste centrum 
allerlei vervormingen en vertroebelingen ontstaan, die een giftige 
uitwerking op jouw leven kregen. En dat gebeurde allemaal, zonder 
dat jij je daarvan helder bewust was.

En omdat dit plaatsvond, vanuit onwetendheid en onmacht, hoef 
jij je daar nooit schuldig over te voelen. Wees slechts lief en mild 
voor jezelf, maar durf naar de vertroebelingen te kijken, en er 
nu de verantwoordelijkheid voor te nemen. Onder regie van dat 
zelfzuchtige ‘onware zelf’, is je eerste snaar dus ontstemd geraakt. 
En dat komt erop neer, dat de natuurlijke behoeften van jou als 
fysiek wezen, konden ontaarden in een onnatuurlijke gehechtheid 

Poort 3. Timeon op bedevaart naar Maria Magdalena

“Hebzucht is een 
    kracht die de ziel 
    omlaag trekt en 
    gevangen houdt in 
    de laagst trillende 
    sferen



122

‘Daarbij komt, dat hebzucht en bezitsdrang kan ontaarden in 
roven. Herinner je je nog, dat de abt van Saint Hilaire vertelde 
over de regelmatig roofovervallen van de laatste tijd. En kijk ook 
wat de Franse koning hier in Occitanië aanricht, als gevolg van 
zijn hebzucht naar nog meer bezit en land. Als je gevangen wordt 
gehouden door je hebzucht en bezitsdrang, is het nooit genoeg, 
wil je altijd meer. En daarmee overschrijd je jouw natuurlijke 
behoeften, en breng je ook het leven als heelheid schade toe,’ zei 
oma.

‘Ja, en dat gebeurt in mij eigenlijk allemaal omwille van het eigen 
belang van het onware-zelf,’ reageerde Timeon. 

‘Inderdaad. En elk mens draagt deze vertroebeling in zijn 
onderbewustzijn met zich mee, tenzij de mens zich hiervan bewust 
is geworden en zijn innerlijk op dit punt gezuiverd heeft. En dat 
kan door ’endura’ te beoefenen,’ zei oma tot slot.
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de waarheid wordt gebracht, zal het onderscheidingsvermogen 
of het bewustzijn in het centrum van je ziel, op elke trede een 
groei-impuls krijgen. En dat spanningsveld op elke trede, heeft 
tot doel, dat jij het onware, dus de vertroebelingen die zich in 
het betreff ende bewustzijnscentrum hebben opgeslagen, als een 
illusie gaat doorzien. En door dat inzicht zul je in staat zijn, om 
deze aardse begoocheling los te laten. En wanneer je de omlaag 
trekkende machten van een bepaalde trede hebt los gelaten, kan 
het ware, dus het goddelijke vermogen dat lange tijd op die trede 
sluimerde, zich in jou gaan openbaren.’

Hier was oma weer even stil.

‘En steeds als jij erin slaagt om je te ontdoen van een aardse 
illusie,’ ging ze verder, ‘zal de geestelijke poortwachter van de eerst 
volgende trede, je toestaan om met jouw nieuwe vermogen zijn 
trede te klimmen. En daar zal het proces van zuivering zich weer 
gaan herhalen, maar dan op een hoger niveau van vibratie. Op deze 
wijze zal het bewustzijn in het centrum van je ziel, zich stap voor 
stap verder verruimen, en zul je op elke trede de beschikking krijgen 
over weer een nieuw goddelijk vermogen. En dit proces zal dus op 
de 7e trede zijn eindpunt naderen, wanneer de ziel is uitgegroeid 
tot Goddelijke Volmaaktheid ofwel Geestelijke Volwassenheid.’

En ook na deze woorden pauzeerde oma weer even.

‘En het is interessant om te weten,’ ging ze na de korte stilte verder, 
‘dat Maria Magdalena in haar geheime evangelie vertelt, over een 
visioen dat zij na de dood van Jezus ontving. In dat visioen vertelde 
Jezus haar over de reis van de ziel door de 7 hemelsferen. En ook, 
over hoe de ziel in elke sfeer iets achter moest laten, om zich daar 
een nieuw vermogen eigen te maken,’ zei oma tot slot.

‘Het klinkt allemaal heel interessant, maar ook nog wel wat vaag. 
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Decaan 3.2  Andromeda
de Jupiter-Vissen (1 tot 10 maart)

fl exibiliteit & stabiliteit

Geketend aan 
de aardse machten

‘Je gaat nu beginnen met het beklimmen van de trap met 7 
bewustzijnstreden,’ zei oma. 

‘En zoals bij het beklimmen van elke trap, zul jij straks je voet gaan 
zetten op de eerste trede. Wanneer jij deze trap de komende tijd aan 
het beklimmen bent, zul je merken dat jij als ziel, op elke trede zal 
worden uitgedaagd, om een innerlijke strijd te leveren. Het zal dan 
steeds gaan om een strijd tussen het onware en het ware, tussen 
de aardse illusie en de goddelijke waarheid, tussen duisternis 
en licht, tussen een omlaag trekkende macht en een verheff ende 
kracht, ofwel tussen het onnatuurlijke en het natuurlijke. Je 
zou ook kunnen zeggen, dat op elke trede, innerlijk een strijd 
geleverd moet worden tussen de zelfzuchtige machten van Satan, 
die op angst en haat zijn gebaseerd, en de helende krachten van 
God, die rusten op Liefde en Waarheid. Op elke trede zul je de 
spanning gaan ervaren, tussen enerzijds de omlaag trekkende en 
destructieve aardse machten in jou, waarin jij als aardse mens 
verstrikt bent geraakt, en anderzijds de verheff ende en op eenheid 
gerichte hogere geestelijke krachten die nieuw voor je zijn. Doordat 
je steeds op elke trede in dit spanningsveld tussen de illusie en 
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zeggen, dat de ziel op elke trede een strijd moet leveren, tussen 
de onnatuurlijke ontaarding die omlaag trekt, en het natuurlijke 
vermogen dat daar sluimert, en dat op groei en verdere ontwikkeling 
is gericht,’ besloot Timeon.

‘Dat heb je mooi samengevat Timeon,’ zei oma.

‘De innerlijke strijd die ik op elke trede moet gaan leveren, om mij 
te bevrijden van de negatieve zelfzuchtige machten, die mij op die 
trede gevangen houden, lijkt bij wel erg zwaar,’ zei Timeon.

‘Toch voel ik, dat ik er klaar voor ben om de uitdaging aan te 
gaan, en mijn voet te zetten op de eerste trede van de trap met 7 
bewustzijnstreden.’

‘Goed,’ zei oma. ‘Laten we van start gaan. Om jou te helpen om 
jouw onderbewustzijn te zuiveren van de vergiften, die zich hebben 
opgeslagen in je laagste energiecentrum, dus op de eerste trede, 
wil ik jou nu uitnodigen om een oefening te doen. Ik vraag je, om 
je in het komende uur, in stilte af te vragen, aan welke materiële 
dingen en uiterlijkheden jij zeer gehecht bent, en die je dus ook 
soms het gevoel geven onvrij te zijn. En steeds als je tijdens dit 
innerlijke onderzoek, weer iets gevonden denkt te hebben, leg dan 
je linkerhand op je hart. Je linkerhand symboliseert namelijk je 
ontvankelijke hart. Breng dan de gehechtheid die je op het spoor 
kwam, zonder enig oordeel, met je aandacht naar de liefdevolle 
ruimte van je hart, naar jouw Stille Midden waar vrede is. 

Durf nu met mildheid en liefde naar deze vloed van gehechtheid 
te kijken. Zie in dat de gehechtheid je ooit iets heeft gebracht, 
maar zie ook in dat diezelfde gehechtheid je nu misschien 
gevangen zet, onvrij maakt. Besef dat je gehechtheid aan iets of 
iemand, vastgezette energie is en dat energie die niet langer wordt 
vastgehouden, spontaan zal oplossen. Durf je vrij te maken van je 
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Ik wil u graag vertellen, hoe ik het nu begrijp,’ zei Timeon tegen 
zijn oma.

‘Zoals ik het nu zie,’ ging hij verder, ‘is het nieuwe vermogen, op 
elke trede in mij, dus eigenlijk al als een zaad aanwezig. Maar 
het kan pas op een natuurlijke wijze tot ontwikkeling komen, als 
ik de negatieve omlaag trekkende macht van die trede, als een 
illusie heb doorzien en losgelaten. Want als ik bijvoorbeeld kijk 
naar mijn hebzucht en bezitsdrang op de eerste trede, dan zijn 
dat eigenlijk ontaardingen van mijn natuurlijke verbondenheid 
met de materiële wereld. Wanneer ik nu de onware aard van mijn 
bezitsdrang heb ontmaskerd en deze ontaarding kan loslaten, zal 
ik mij weer bewust worden, van mijn natuurlijke verbondenheid 
met de fysieke wereld hier op aarde. Dan zal mijn onnatuurlijke 
en destructieve bezitsdrang zijn omgevormd tot een natuurlijk 
vermogen tot zelfbehoud als fysiek wezen. Je zou dus kunnen 
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wervelkolom, te zuiveren van alle vertroebelingen in de vorm 
van bezitsdrang en gehechtheid. Door deze zuivering, bereik je 
de eerste bewustzijnsgraad, en die geeft jou de natuurlijke macht 
terug over het fysieke leven en over materie. Want die macht is je 
geboorterecht, die jou ontnomen werd door jouw ‘onware zelf’, die 
jou verleidde om je vast te klampen aan aards bezit,’ zei oma tot 
slot. 

Na deze laatste woorden van zijn oma, keerde Timeon zijn 
aandacht naar binnen. Oma zag hem tijdens het lopen regelmatig 
zijn linkerhand naar zijn hart brengen. Na ruim een uur keerde 
Timeon zich weer naar zijn oma. 

‘Vertel me, wat is jou tijdens deze oefening opgevallen,’ vroeg ze 
aan haar kleinzoon.

‘Steeds als ik in mijn verbeelding weer een gehechtheid op het spoor 
kwam, en deze los kon laten, leek het wel of mijn innerlijk weer 
vredig werd, en zich opende voor de heelheid van de schepping. 
Dus het lijkt wel, of je weer verbonden wordt met het GEHEEL, 
als je de gehechtheid aan de DELEN durft los te laten,’ zei Timeon.

‘Dat heb je goed opgemerkt Timeon,’ zei oma.

‘Met het je toe-eigenen van iets of iemand, onttrek je inderdaad 
een deel aan het geheel. En met dat isoleren van het deel, trek je 
als het ware een scheidslijn tussen jou en het Ene dat alles omvat. 
Wanneer jij je aan iets hecht, fi xeer je een deel, waardoor je het 
levendige geheel tekort doet, omdat het leven als heelheid wil 
stromen.’ 

Oma was weer even stil.

‘En zie nu God eens als het levendige GEHEEL, het UNIVERSUM, 
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gehechtheden. En doe dat vanuit een diep vertrouwen, dat God je 
zal geven wat jij als menselijk wezen echt nodig hebt, maar je ook 
zal verlossen van wat overbodig of overrijp is geworden.’

‘En tot slot nog iets heel belangrijks,’ ging oma verder. ‘Voel nooit 
schuld of schaamte, wanneer jij jezelf erop betrapt, dat jij weer 
bezitterig was of je aan iets hebt gehecht. Nogmaals; wees altijd 
mild en lief voor jezelf. Durf slechts oordeelloos naar je hebzucht 
en bezitsdrang te kijken. Besef, dat je net als elk ander mens, 
onderweg bent om goddelijke volmaaktheid te bereiken. Maar 
niemand vraagt van je, om nu al volmaakt te zijn, ook God niet. 

Voel in je hart een onvoorwaardelijke liefde, voor die schijnbaar 
onvolmaakte mens, die je nu in je spiegelbeeld ziet. Besef dat het 
helen van de wereld begint met zelfl iefde,’ zei oma.

‘Hou intens veel van jezelf, simpelweg omdat je een Goddelijk 
Wezen bent, een kind van de Vader/Moeder-God van het 
universum,’ voegde ze er nog aan toe.

‘En om deze oefening met een ritueel te ondersteunen, vraag ik je 
om dit gewaad om je schouders te slaan.’ 

Oma haalde een gewaad uit haar tas en hing dit om de schouders 
van haar kleinzoon. 

‘Een kleed is in onze traditie het teken van een bepaald vermogen 
dat jij kunt verwerven. Tijdens de inwijdingsweg, hanteren de 
katharen zeven gewaden, voor elke bewustzijnsgraad een andere 
kleur van de regenboog. Zoals je ziet, heeft dit gewaad de kleur van 
zuiver rood,’ zei oma. 

‘De vibratie die uitgaat van deze eerste kleur van de regenboog, 
zal je helpen om dit laagst trillende energiecentrum in je 
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‘Kijk hier eens om je heen,’ ging ze na een korte stilte verder, ‘en 
zie hoe prachtig en gevarieerd deze bossen zijn. Loop gewoon door 
dit landschap en geniet ervan, maar hou je aan niets vast. Straks 
zullen we de bossen weer achter ons hebben gelaten, waarmee weer 
plaats wordt gemaakt voor een nieuw landschap. Laten we dan ook 
daar weer van genieten, zolang het ons gegeven is. Zie het leven als 
een wandeling door een grote variatie aan landschappen, geniet 
ervan, maar hecht je aan niets. Het leven zal je steeds opnieuw 
uitdagen, om de dingen waar jij aan gehecht begint te raken, weer 
los te laten. Want zoals ik al zei, niets is in het leven blijvend. 

Dus eigen je niets toe, want daarmee bevries je een stukje van 
het Grote Leven dat simpelweg stromen wil. En besef, dat dit 
uiteindelijk ook geldt voor je lichaam en voor de lichamelijkheid 
van je naasten. Dus oefen tijdens het leven met loslaten, dan zal 
het onvermijdelijke loslaten bij de dood niet meer zo moeilijk zijn.’ 

Timeon knikte. Hoewel hij het moeilijk vond, voelde hij de 
waarheid in de woorden van zijn oma.

‘Tot slot is het goed om te beseff en,’ ging oma verder, ‘dat bezit een 
illusie is, een illusie waar de aardse mens krampachtig aan vast wil 
houden, omdat hij denkt dat hij houvast nodig heeft. Niets is het 
bezit van de aardse mens. Alles behoort toe aan de allesomvattende 
natuurlijke heelheid, ofwel aan het levende universum, dat je dus 
ook God kunt noemen. Heb daarom niet slechts een deeltje van 
Gods schepping lief, maar hou van alles en iedereen. Zie alles 
en iedereen, ook jijzelf, als een uitdrukking van de Scheppende 
Vader/Moeder-God van het universum.’ 

‘Maar wij hebben toch een onderdak nodig en ons lichaam heeft 
toch voedsel nodig, en dat is toch ook materie,’ vroeg Timeon.

‘Natuurlijk hebben we de aarde en de aardse vruchten nodig om als 
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ofwel het onbegrensde en allesomvattende ENE. Je ervaart dan, 
dat er met elk loslaten, weer een stukje van de oorspronkelijke 
levendige verbondenheid tussen jou en God die Eén is, wordt 
hersteld’ zei oma.

‘Ja, zo voelt het inderdaad,’ zei Timeon.

‘Ik wil u graag iets vragen wat hiermee te maken heeft,’ zei Timeon 
tegen zijn oma. 

‘Toen wij Carcassonne hals over kop moesten verlaten, leek het 
wel of u heel aanvaardend de verbanning uit uw geliefde huisje en 
uw geboortestad onderging. Voelde u zich daar niet heel verdrietig 
over?’ 

‘Wanneer jij je innerlijk, via ’endura’ hebt los gemaakt van de 
ketenen van bezit,’ reageerde oma, ‘dan ben je op dit punt niet 
meer kwetsbaar, dan ben je vrij! Vanuit een diep besef dat niemand 
en ook niets werkelijk van jou is, dus ook niet je huisje of je stad, 
zelfs je lichaam niet, dan kun je aanvaarden, wanneer je schijnbare 
bezit je door onvermijdelijke omstandigheden ontnomen wordt. 
Je weet dan, dat je mag genieten van wat je wordt gegeven, zolang 
het er is. Maar je kunt het ook weer in dankbaarheid loslaten, als 
het leven je toeroept, dat de tijd gekomen is om er afscheid van te 
nemen. Er is dus geen verkleving meer.

Kortom: Hecht je aan niets of niemand. En dat betekent niet, dat 
je iets niet mooi mag vinden of niet van iemand mag houden. 
Maar aanvaard alles en iedereen en geniet ervan, wanneer het in 
je leven verschijnt. Maar laat het ook weer in diepe dankbaarheid 
los, wanneer het leven verder wil stromen. Op deze manier ga je 
weer in de pas lopen met de natuurlijke loop de dingen, en zul je 
innerlijk weer de vrede gaan ervaren, die daarbij hoort,’ was het 
antwoord van oma.
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‘Kunt u nog eens uitleggen, wat u met ‘genade’ bedoelt?’

‘Natuurlijk wil ik dat. Genade kun je zien als een goddelijke 
gunst, een welwillendheid van het universum. Je vraagt daarbij 
bijvoorbeeld aan God om de kracht om alles los te laten, wat jouw 
‘schijn-ik’ zich heeft toegeëigend, en waardoor jij het leven als 
geheel tekort deed en jezelf onvrij maakte. De voorwaarde om Zijn 
genade ten volle te mogen ontvangen en te ervaren, is je ‘schijn-
ik’ met zijn persoonlijke wil, los te laten en alle aards bezit af te 
zweren,’ zei oma. 

‘En nogmaals,’ ging ze verder, ‘vertrouw erop dat God, dus het 
levende universum dat in overvloed baad, in al je behoeften 
zal voorzien. Laat zelfs je verlangen los om de Goddelijke Wil te 
volgen, want ook dat verlangen kan je gevangen houden en je geest 
vernauwen. Geef je slechts volkomen over aan de Goddelijke Wil, 
die in je hart gevoeld kan worden. Als je dat kunt, zal de Goddelijke 
Wil jouw in zich opnemen en begeleiden, zoals een willoos stuk 
hout door de stroom van de rivier wordt gedragen en zo zijn 
natuurlijke bestemming bereiken zal,’ zei oma tot slot.

‘Wilt u mij een beproeving opleggen, die mij helpt om mijn 
gehechtheid aan materie los te laten?’ vroeg Timeon.

Oma dacht even na, en zei toen:

‘De beproeving bestaat er nu voor jou uit, en schrik niet, dat jij 
morgen vroeg, jouw geliefde sollebal uit je tas haalt, en weggeeft 
aan het eerste kind dat je gaat tegenkomen.’

Toen wachtte oma even.

‘Wil jij je aan deze beproeving verbinden en deze doorstaan,’ vroeg 
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fysiek wezen te kunnen overleven en te gedijen,’ reageerde oma.

‘Maar neem niet meer van de aarde dan je natuurlijke behoefte. 
Wanneer je de wil van je ‘schijn-ik’ gaat volgen, is de kans groot dat 
je natuurlijke behoefte over gaat in begeerte en hebzucht. En door 
slechts je begeerte te volgen, beroof je de aarde en je omgeving 
van zijn natuurlijke rijkdom, die niet alleen jou, maar alle leven 
toebehoort.’

Toen pauzeerde oma weer even.  

‘Nogmaals, God nodigt ons continu uit, om ons ‘schijn-ik’ met 
al zijn bezit, te laten sterven tijdens dit aardse leven, want dan 
hoeven we niet meer te sterven bij de dood,’ zei oma.

‘Maar hoe kan ik sterven tijdens het leven,’ vroeg Timeon.

‘Door een beproeving te doorstaan, en in een gebed tot God, Hem 
om genade te vragen, ‘ zei oma.

Poort 3. Timeon op bedevaart naar Maria Magdalena

“Oefen tijdens het leven met loslaten, dan 
    zal het onvermijdelijke loslaten bij de dood 
    niet meer zo moeilijk zijn



135

Timeon en de katharenschat

Halverwege de middag waren ze al pratende, ongemerkt de 
heuvel genaderd, de heuvel met het plateau waarop het prachtige 
stadje Rennes-le-Chateau lag. Op de achtergrond toornde de berg 
Bugarach omhoog. Op de weg naar de voet van de heuvel kwamen 
ze langs een oude boerderij. Op de houten deurpost zag oma een 
klein pentagram uitgesneden. Ze meende hierin het geheime teken 
van de katharen te herkennen. 

Oma maakte een praatje met de oude boer die op het erf bezig was. 
Met vriendelijke woorden vertelde oma in bedekte termen over hun 
reis. Haar vriendelijkheid opende de man, die hen uitnodigde voor 
een maaltijd. Oma was nog steeds op haar hoede, maar probeerde 
er heel voorzichtig achter te komen, of ze door een geestverwant 
was uitgenodigd. Toen ze via de houten deur het huis betraden, 
legde oma een beetje onverschillig haar hand onder het geheime 
teken en keek vanuit haar ooghoeken naar de boer. De boer wist 

134

ze aan haar kleinzoon.

‘U vraagt nu echt iets heel moeilijks aan mij, want mijn sollebal is 
de meest waardevolle herinnering aan mijn vader. Maar ik ga dit 
doen, want ik besef dat dit hoort bij het vrij worden van de aardse 
ketenen, dus de ketenen die mij kwetsbaar maken en gevangen 
houden in deze laagste energiesfeer van de materie,’ zei Timeon. 

‘Dat is echt heel moedig van je mijn jongen,’ zei oma.

‘Om deze stap af te ronden,’ ging ze verder, ‘wil ik je tot slot 
uitnodigen, om nu met gesloten ogen en met je linkerhand op je 
hart, de volgende woorden tot God te richten. Zeg mij maar na, als 
jij jezelf in deze woorden herkent: 

‘Lieve God, heb genade met mij.
Zuiver mijn ziel, van alles, wat mijn ziel gevangen houdt in 
hebzucht of bezitsdrang. 
Maak mij vrij van al mijn gehechtheden aan materie. 
Maak mij ook vrij van mijn gehechtheid aan mijn lichaam, 
want mijn lichaam is niet wie ik ben, maar is slechts de tijdelijke 
aardse woonplaats van mijn ziel, die geestelijk en dus eeuwig is.’
  
Toen Timeon deze woorden van zijn oma hardop had herhaald, 
verscheen er een traan op zijn wang. Hij voelde een warme 
ontroering en ook innerlijke rust. Het werd hem duidelijk, dat God 
zijn gebed had verhoord. Toen oma dat zag, zei ze ter afronding 
van deze eerste zuivering, het volgende:

‘Lieve Timeon, jouw ziel heeft nu de reiniging van je eerste 
energiecentrum ondergaan. Dat betekent, dat jij nu het goddelijke 
vermogen, dat in dat laagste centrum is gevestigd, dus het 
vermogen om een ‘bewust levend fysiek wezen’ te zijn, zuiver, dus 
zonder vertroebelingen, kunt ervaren,’ zei oma tot slot.

Poort 3. Timeon op bedevaart naar Maria Magdalena

“Bij het naderen van Rennes-le-Chateau 
    kwamen ze langs een oude boerderij



136

dat oma het teken herkende. Hij knikte naar haar, waarna ze 
elkaar, zonder een woord te wisselen, in de armen sloten. Het was 
hier veilig.

Binnen stelde de boer zijn vrouw voor aan zijn gasten. Een wat 
gezette boerin, met opgestroopte mouwen en een liefdevolle 
blik in haar ogen. Na een heerlijke maaltijd zonder vlees, maar 
met veel verse groenten en fruit, wisselden oma en de boer hun 
verhalen uit. De boer vertelde over een schokkende gebeurtenis, 
nu ongeveer twee jaar geleden. Zijn dochter en haar man waren 
overtuigde kathaarse croyants. Een geheime verrader had hun 
namen doorgegeven aan de inquisiteurs. Tijdens de ondervraging 
door de inquisiteurs weigerde het tweetal om het katharisme af 
te zweren. De consequentie daarvan was, dat zij een jarenlange 
gevangenisstraf opgelegd kregen. De boer vertelde, dat hij en zijn 
vrouw sindsdien de zorg voor hun twee kleinkinderen op zich 
hadden genomen. 

Oma keek verschrikt. Maar de boer verluchtigde het onderwerp. 
Hij vertelde vol trots over Johan, een levenslustig mannetje van 
4 jaar, en over de intelligente Ximène van 16 jaar, die al een echte 
dame begon te worden. Timeon luisterde aandachtig naar het 
tweetal, maar was te verlegen om zich in het gesprek te mengen. 
Aan het eind van de avond nodigde de boer oma en Timeon uit 
hem te volgen. Hij bracht hen naar een soort achterhuis met een 
ruime kamer.

‘Ik wil niet teveel aandringen, maar ik zou het een eer vinden, 
wanneer u voor de komende dagen onze gast wilt zijn. U kunt 
zolang blijven als u wilt,’ zei de boer tegen oma.

Oma pakte de hand van de boer en aanvaarde deze uitnodiging 
met een blik van dankbaarheid, zonder een woord te zeggen. Er 
werd een baal stro uit de deel gehaald en op de vloer tot twee 
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slaapplaatsen uitgespreid. Die nacht kon Timeon de slaap niet snel 
vatten. Alle ervaringen van de afgelopen dagen zorgden voor wat 
innerlijke onrust. Ook was hij geschrokken van het verhaal van de 
boer. En natuurlijk liet ook de opdracht van oma hem niet met 
rust. Hij realiseerde zich, dat hij de volgende dag waarschijnlijk 
zijn geliefde sollebal moest loslaten. Maar ook de voorzichtigheid 
van zijn oma tijdens de ontmoeting met de boer, boezemde hem 
wat angst in. Door de weg die hij was ingeslagen, zou hij voortaan 
bij nieuwe ontmoetingen dezelfde voorzichtigheid moeten 
betrachten. 

Uiteindelijk moet hij toch in slaap gevallen zijn, want hij werd 
wakker van het gekraai van een haan en het lachen van een kind. 
Het bleek Johan, de kleinzoon van hun gastheer te zijn. Timeon 
wist onmiddellijk dat God hem hiermee uitnodigde om zijn belofte 
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na te komen. Hij pakte zijn sollebal en liep naar het mannetje 
dat achter de haan aanliep. Toen hij de bal aan hem gaf, keek het 
kind verrast, maar ook verrukt, en holde naar zijn opa. Timeon 
realiseerde zich, dat het geluk van het kind veel groter was, dan 
zijn eigen gevoel van gemis. Ook besefte hij, dat het verkleinen van 
je bezit, automatisch betekent dat je bezorgdheid verminderd, en 
dus je vrijheid groeit.

Toen Timeon zich bij de bron achter de schuur opfriste voor de 
nieuwe dag, realiseerde hij zich, dat hij vandaag Rennes-le-Chateau 
zou gaan bezoeken, waarover oma zulke bijzondere dingen had 
verteld. Na de ochtendmaaltijd liepen Timeon en oma de heuvel op 
naar het stadje. Na een korte klim bereikten ze het plateau, en toen 
ze door een paar straatjes waren gelopen, stonden ze onverwachts 
oog in oog met het Kasteel Hautpoul. Hun gastheer had de avond 
ervoor verteld, dat Rennes-le-Chateau aanvankelijk twee kastelen 
had. Maar het andere kasteel was door de kruisvaarders, onder 
leiding van de beruchte Simon de Montfort, een tijd geleden 
met de grond gelijk gemaakt. Simon de Montfort, die destijds de 
veldheer was in dienst van de Franse koning en de paus, had de 
veroveringen van de graafschappen en hertogdommen namelijk 
op een zeer rigoureuze en wrede wijze ter hand genomen. Maar 
ook het kasteel dat nog overeind stond, was al in 1231 door de 
kruisvaarders veroverd en aan één van de koningsgezinde graven 
in beheer gegeven. Zoals zoveel kastelen in de omtrek, was ook dit 
kasteel dus geen veilige haven meer voor de katharen.

Oma liep langs het kasteel in noordelijke richting. Direct na de 
begraafplaats lag een kerk. Er ging een vreemde rilling door 
Timeon heen.
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duister, zag hij in het midden van de kleine ruimte een stenen 
sarcofaag staan.

‘Ik ga je nu iets vertellen, waarover je met niemand ooit spreken 
mag’ zei oma. ‘Je staat nu op de heiligste plek van de katharen 
hier in Occitanië. Dit is de crypte van een hele oude kerk. In deze 
sarcofaag werd ooit Maria Magdalena begraven. Toen de huidige 
kerk op de fundering van die oude kerk werd gebouwd, zijn de 
resten van deze vrouwelijke apostel, uit de sarcofaag genomen. 

Haar stoff elijke resten zijn toen overgebracht naar een crypte, 
onder het oude kerkje van het plaatsje Sainte Baume, iets boven 
Marseille. De grot in een bergwand nabij het plaatsje Sainte 
Baume, werd gezien als haar thuisland. Dat is de plaats waar Maria 
Magdalena lange tijd als een kluizenares heeft geleefd, voordat 
ze naar deze streek kwam om de Liefdesboodschap van Jezus te 
verkondigen. Net als Jezus, was namelijk ook zij ingewijd in de 
geestelijke scholingsweg bij de Essenen. Zij was dus een mysticus, 
en verstond de leringen van de innerlijke weg van Jezus als geen 
ander,’ zei oma.

‘Maar als deze sarcofaag nu leeg is, waarom heeft u mij dan hier 
mee naartoe genomen,’ vroeg Timeon.

‘Er is nog iets heel belangrijks, dat je moet weten,’ zei oma. 

‘Bij het openen van de sarcofaag destijds, heeft een kathaarse 
parfait, die daarbij aanwezig was, zonder dat iemand het heeft 
gezien, uit deze sarcofaag een geheime schat in veiligheid gebracht. 
Deze vondst mag nooit in het bezit komen van de kerk van Rome, 
en ook niet in het bezit van niet-ingewijde mensen. Deze geheime 
schat, wordt nu bewaard binnen de onoverwinnelijke burcht op 
Montsegur, die sinds 1232 de hoofdzetel van het katharisme is. De 
burcht is eigendom van de Graaf van Foix, maar staat al lange tijd 
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‘Lieve Timeon, we zijn aangekomen op de belangrijkste plek van 
onze bedevaart,’ zei oma. ‘Deze kerk, die de naam draagt van 
Maria Magdalena, is precies bebouwd op de krachtplaats waarover 
ik eerder sprak. Dus de krachtplaats, die Rennes-le-Chateau, via 
een krachtige meridiaan, verbindt met de Grote Piramide van het 
Gizeh-plateau in Egypte.’

Oma liep voorbij de deur van het kerkje, die onder een driehoekige 
timpaan lag, die versierd was met een mooie afbeelding van de 
geliefde vrouwelijke apostel van Jezus. Ze liep buitenom langs 
het schip van de kerk, over de begraafplaats in de richting van 
het koor. Daar verdween oma achter een paar dichte struiken. Ze 
vroeg Timeon haar te volgen. Vlak voor de ronding van het koor, 
verscholen achter het groen, was een kleine deur. Oma sloot haar 
ogen en duwde tegen de deur, die krakend open ging. Direct achter 
de deur ging een trap omlaag. Ze liepen de trap af, en even later 
stonden ze in een nagenoeg duistere ruimte. Het enige licht kwam 
van de deur bovenaan de trap, die nog op een kier was blijven 
staan. 

Toen de ogen van Timeon zich wat hadden aangepast aan het 
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‘Laat deze mooie ervaring niet verminken door woorden,’ zei ze. 

‘Probeer het niet te begrijpen met je hoofd, maar aanvaard dit 
goddelijke geschenk slechts in je hart met een diepe dankbaarheid.’ 

En na deze woorden nodigde ze haar kleinzoon uit om weer met 
haar mee naar buiten te gaan.

Toen Timeon die avond op zijn strozak lag, vond hij het moeilijk 
om de ervaring in de kerk los te laten. Ook kon hij het niet laten, 
om te gissen naar de aard van de schat, die nu op Montsegur door 
de parfaits verborgen wordt gehouden. 

Er volgden een aantal rustige dagen op de boerderij. Oma was 
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onder beheer van kasteelheer Raimon de Perelha, van de adellijke 
familie van Mirepoix. In een visioen is mij duidelijk geworden,’ zei 
oma met een zachte stem, ‘dat deze schat ooit een belangrijke rol 
in jouw leven zal gaan spelen.’

Die laatste zin van oma maakte Timeon nieuwsgiering.

‘Wilt u mij vertellen waaruit die schat bestaat?’ vroeg Timeon 
opgewonden. 

‘Dat is het grootste geheim van de katharen, daar hebben alleen 
de ingewijden weet van. Ik mag daar dus op dit moment niet met 
jou over praten. Maar het zal jou duidelijk worden, zodra jij het 3e 
stadium van de inwijdingsweg hebt bereikt,’ zei oma.

Timeon keek wat teleurgesteld.

‘Ik vraag je nu om de sfeer van deze ruimte goed in je op te nemen, 
want je zult hier niet meer terugkomen’ besloot oma.

Toen ze weer buiten stonden, nodigde oma haar kleinzoon uit 
om samen met haar, door de toegangsdeur, met daarboven de 
mooi versierde timpaan, de kerk te betreden. Ze pakte de hand 
van Timeon en liep naar het koor voor in de kerk. Ongeveer recht 
boven de crypte, ging oma op de grond in meditatiehouding zitten, 
ze legde haar handen op haar bovenbenen met de palm naar boven. 
Ze nodigde Timeon uit om hetzelfde te doen. En vlak daarna sloten 
ze beiden hun ogen. 

Toen Timeon zijn ogen weer opende, leken er uren te zijn 
verstreken. Het leek of zijn hart overstroomde van echte liefde en 
zachtheid. Ook oma had haar ogen geopend en glimlachte naar 
haar kleinzoon. Timeon was een beetje in de war en vroeg aan zijn 
oma, wat er was gebeurd.
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het broederschap, kwamen ze niet in aanmerking voor de lichtste 
veroordeling. Die veroordeling werd ‘au mur large’ genoemd, 
wat lichte straf betekende. Daarbij leeft de gevangene samen met 
lotgenoten binnen de gevangenismuren, en mag soms ook bezoek 
ontvangen. Haar ouders werden veroordeeld tot wat ‘au mur strict’ 
werd genoemd. Dat was in feite de doodstraf, want daarbij waren 
de voeten en handen met ketenen aan de muur vastgeklonken 
in een kleine donkere cel. Het enige wat Ximène wist, was dat ze 
gevangen werden gehouden in de kerkers van het kasteel binnen 
de citadel van Carcassonne.

‘Maar dan hebben ze daar al gezeten, toen ik bij mijn oma binnen 
de citadel heb gewoond,’ bedacht Timeon.

‘Wat verschrikkelijk voor jullie allemaal, zei Timeon ontroerd. 

‘Waar haal jij de kracht vandaan, om met deze last verder te leven?’ 
vroeg hij Ximène.

‘Wat mij kracht geeft, zijn de woorden van mijn vader en moeder. 
Ze zeiden regelmatig: ‘De vijand kan wel je lichamelijke vrijheid 
ontnemen, maar als geestelijk wezen ben je altijd vrij. Als kind van 
God kan je dus nooit iets echt fataals overkomen. Zelfs de dood is 
niet het einde, maar eerder een nieuw begin, dus verlies nooit je 
vertrouwen in je schepper, wat er ook gebeurd,’ hadden ze gezegd.
Bij deze woorden, zag Timeon een traan over haar wang lopen, en 
hij legde als troostend gebaar, zijn hand op haar hand. Dit voelde 
voor beiden heel intiem, en door hun tranen heen, glimlachten ze 
verlegen naar elkaar.

Na een lange stilte, herpakte Ximène zich: ‘Nu ben jij aan de beurt,’ 
zei ze resoluut. Timeon vertelde over zijn leven met zijn vader in 
Minerve, over de reis met zijn oma en zijn verlangen om ooit een 
parfait te worden. 
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veel in gebed en meditatie. Ze liet Timeon vrij, om te ontspannen 
binnen deze rustige oase op het platteland van Occitanië. Timeon 
wandelde veel in de omgeving van de boerderij en deed kleine 
klusjes voor de boer, maar zocht ook momenten voor meditatie en 
innerlijke bezinning. Hij kwam deze dagen op het boerenland echt 
tot rust. Toch was hij de mooie ervaring in de kerk van Rennes-le-
Chateau nog niet vergeten, maar er waren ook weer nieuwe dingen 
die zijn aandacht vroegen. 

Op een ochtend, ze hadden net genoten van een eenvoudige 
ochtendmaaltijd, kwam de boer binnen, en stelde zijn kleindochter 
aan zijn gasten voor. Ximène was een prachtig meisje, of misschien 
beter gezegd, een prille jonge vrouw. Timeon was betoverd door 
haar schoonheid, en kon zijn ogen niet van haar ontluikende 
borsten afhouden.

Oma had zojuist aangekondigd, dat Timeon deze ochtend nog vrij 
kon besteden, maar dat ze in de loop van de middag voor één nacht 
de boerderij zouden verlaten. Timeon greep zijn kans en zocht 
Ximène op. Ze hadden bijna twee uur, in een fi jne schaduwplek 
samen achter de grote schuur gezeten. Vandaar keken ze uit over 
de vallei. Eerst waren ze allebei nog wat verlegen, maar toen 
het ijs eenmaal gebroken was, hadden ze een heel fi jn maar ook 
indringend gesprek gehad. 

Ximène had hem verteld over haar zorgeloze leventje met haar 
broertje en ouders, toen haar vader en moeder nog vrij waren. 
Maar ook over haar huidige leven bij haar opa en oma op de 
boerderij, nadat haar kathaarse ouders twee jaar geleden door de 
inquisiteurs waren veroordeeld en gevangen gezet. Haar ouders 
waren ‘croyants’, dus overtuigde kathaarse gelovigen. Zij wilden 
hun overtuiging tijdens de verhoren door de inquisiteurs niet 
verloochenen. Dat kwam ze duur te staan. Doordat zij volhardend 
waren in hun geloof, en ook nog eens actief waren geweest binnen 
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iets onder je navel ligt. Dit energiekolkje bevat het zaad van het 
vermogen om een ‘bewust en zuiver voelend aards wezen’ te zijn. 
Het bewustzijn, dat bij deze tweede trede hoort, trilt wat hoger dan 
het ‘vegetatieve bewustzijn’ van de eerste trede. En het zaad van dit 
hogere vermogen, is ooit ontkiemd, gedurende de levens, waarin jij 
als ziel door de tweede aardse sfeer trok, dus door het dierenrijk. 
In die 2e ervaringsdimensie van de aardse sfeer, kwam rondom je 
ziel een ijler astraal- of gevoelslichaam tot ontwikkeling. Kun je je 
voorstellen, dat op deze wijze, gedurende je reis als ziel door de 
7 sferen, een 7-voudige gelaagdheid rondom je ziel is ontstaan?’ 
vroeg oma.

Timeon knikte.

‘En binnen dit tweede energieveld, ofwel in het dierenrijk als 
de tweede aardse sfeer,’ vervolgde oma haar verhaal, ‘werd het 
vermogen om te voelen in jouw ziel aangelegd. Tijdens jouw 
doortocht door dat tweede rijk, kwam in je ziel namelijk het 
iets hoger trillende ‘animale- of lagere gevoelsbewustzijn’ tot 
ontwikkeling. Want de dierenwereld is de wereld van het aardse 
gevoelsleven, dus van de instincten en de driften. Het vermogen 
dat is verbonden met het ‘lagere gevoelsbewustzijn’, komt er op 
neer, dat de ziel in staat is, om zich met zijn verlangens te richten 
op zijn omgeving. 

In dit tweede energiekolkje ligt dus het vermogen tot zintuiglijkheid 
en sexualiteit besloten, maar ook het vermogen om voelend van 
het leven te genieten, dus van speelsheid, vitaliteit en passie. In 
het dier komt dat tot uitdrukking, wanneer het in beweging komt, 
wat de plant nog niet kan, omdat die aan zijn vaste plek gebonden 
is. Dus wanneer het dier op zoek gaat naar voedsel of naar een 
paringspartner om zich voort te planten, is dat de werking van 
zijn animale bewustzijn. En in de mens komt dit vermogen van 
het tweede kolkje tot uitdrukking, in het verlangen om zich te 
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Timeon koesterde die paar uur, samen met Ximène.

Na het middageten zei oma tegen Timeon, dat ze weer hun tassen 
moesten pakken. Na een stevige handdruk van de boer, werden 
ze door hem en Ximène uitgezwaaid. ‘Tot morgen’ had ze hen nog 
nageroepen.

Toen ze eenmaal onderweg waren, nam oma weer het woord. 

‘We maken vanmiddag een korte wandeling naar een heilige 
grot hier in de buurt. De grot ligt in een klif aan de zuidkant 
van Rennes-le-Chateau. Je weet Timeon, we zijn nog steeds 
in de streek Les Labadous, het gebied dat bekend staat om zijn 
zuiverende werkingen. En daarom wil ik nu met je praten over 
het zuiveren van het tweede centrum, dat in je wervelkolom, 
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regie van het Ware Zelf, zijn deze krachten voor de aardse mens 
moeilijk in toom te houden. En daardoor gaat het leven van de nog 
onwetende mensenziel gepaard met veel verwarring en veel lijden. 
En vanuit onwetendheid en onvermogen om deze driften in toom 
te houden, kan er dan zowel innerlijk als in de buitenwereld veel 
schade worden aangericht,’ zei oma.

‘Maar betekent dit, dat de parfait geen speelbal meer is van deze 
onbewuste innerlijke krachten?’ vroeg Timeon.

‘Dat klopt,’ zei oma. ‘Van de parfait mag worden verwacht, dat 
deze zich niet meer laat leiden door de vervormingen of de lagere 
krachten binnen deze onderste energiecentra. Natuurlijk kunnen 
ook in de parfait nog steeds verlangens, begeerten, emoties en 
ook angsten naar boven komen. Maar doordat het ‘Ware ik’ in de 
parfait het roer heeft overgenomen van het zelfzuchtige ‘schijn-
ik’, is deze hoger ontwikkelde mens, zich van deze lagere krachten 
bewust als ze zich aandienen, en is deze meester geworden. 
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richten op zijn sociale omgeving, en om van daaruit, als een nog 
sluimerende ziel te worden gevoed. Maar dit vermogen tot ‘aards 
voelen’ uit zich ook in het verlangen om een partner te vinden, om 
de seksuele gevoelens te delen en zich voort te planten. 

Verder is ook de lagere intuïtie een uitdrukking van dit vermogen 
op de 2e bewustzijnstrede. Deze lagere intuïtie staat in diens van 
het overleven als aardse mens, en wordt ook wel ‘het voorgevoel 
in de onderbuik’ genoemd. In het 3e stadium van de scholingsweg 
zal er ook met je gesproken worden over de ‘hogere intuïtie’. Dat 
vermogen van de 6e bewustzijnstrede, staat niet in dienst van het 
overleven van de aardse mens, maar van de hogere evolutie van de 
ziel. Maar nu beperken we ons tot het zogenaamde ‘lagere voelen’ 
van de 2e trede. Kun jij invoelen, naar welk stukje van Timeon ik 
nu verwijs?’ vroeg oma.

‘Ja, ik dat is mij duidelijk,’ zei Timeon.

Oma vervolgde haar verhaal. ‘Maar omdat je Ware Zelf in je hart 
nog niet was ontwaakt, stond jouw leven ook in deze tweede 
aardse sfeer, onder gezag van de onbekwame dirigent, dus van 
het zelfzuchtige ‘onware-zelf’. En daardoor zijn er gedurende je 
vele levens tot nu toe, ook in dit tweede energiecentrum allerlei 
vervormingen en vertroebelingen opgeslagen, die eveneens een 
giftige uitwerking op jouw leven kregen. Dus ook deze tweede 
snaar van de mensenziel is ontstemd geraakt, waardoor hij 
disharmonische klanken voortbrengt. Door een onjuiste aansturing 
door het ‘onware zelf’, zijn namelijk ook hier de natuurlijke 
verlangens ontaard in onnatuurlijke begeerten, emoties en 
angsten. Deze machten trekken de ziel omlaag en houden haar 
gevangen in de lagere regionen, dus in de wereld van de dierlijke 
krachten. De machten binnen dit tweede energiecentrum, zijn hele 
sterke onbewuste krachten in de mens. Deze driftmatige krachten 
zijn dus de vervormingen van het zuivere gevoelsleven. Zonder de 

Poort 3. Timeon op bedevaart naar Maria Magdalena

“In de hoger ontwikkelde 
    mens, wiens Christusgeest 
    in het hart weer is 
    afgestemd op de 
    Heilige Geest van het 
    universum, heeft het 
    Ware-Ik het levensroer 
    overgenomen
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Dus ook op deze tweede trede wordt de ziel weer uitgedaagd 
om een innerlijke strijd aan te gaan. En ook nu geldt weer, 
dat de onnatuurlijke of ontaarde krachten en emoties, eerst 
moeten worden overwonnen en worden los gelaten, om weer de 
beschikking te krijgen over een nieuw levendienend vermogen. En 
op de tweede bewustzijnstrede is dat het vermogen om weer een 
natuurlijke verbinding aan te gaan met het aardse gevoelsleven op 
alle niveaus van het leven, een vermogen dat al sluimert in de ziel. 
Vandaar dat de scholingsweg van de katharen nu ook van jou als 
leerling vraagt, om deze onbewuste zelfzuchtige krachten, die zich 
in jouw tweede energiecentrum hebben vastgezet, onder ogen te 
zien. Want door hun onware en destructieve aard te ontmaskeren, 
is de eerste stap gezet, om ze uiteindelijk meester te worden.

Zie je die licht gekleurde klif daar in het groen?’ onderbrak oma 
haar verhaal. ‘Daar moeten we zijn. Achter die bomen is de ingang 
van ‘Grotte Marie-Madeleine.’ 
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Poort 4   
Timeon zuivert zijn 
innerlijk door endura 

-Ram-
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Fontein van de Liefde 
bij Rennes-les-Bains
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Rol

Initiatiefnemer

Natuur

Ontwaakt voor een nieuw leven

Aanleg

Onafhankelijkheid, geestdriftig, 

en ongecompliceerd
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Sterrenteken bij Poort 4
   
Vuur-teken

(extravert/handelend)

(21 maart - 20 april)

Heersende planeet Mars

Geeft je kracht tot expressie, vasthoudendheid, 

moed en te motiveren 

Aartsengel Ariël 

Helpt je bij het terugvinden van je 

natuurlijke kracht
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moge hun tong aan hun verhemelte vastkleven;
mogen hun handen niets meer aanraken en hun voeten niet meer lopen.

Vervloekt zijn al hun ledematen;
vervloekt zijn zij als ze staan, als ze liggen en als ze zitt en;
mogen zij begraven worden met honden en ezels;
mogen de roofzuchtige wolven hun lijken verslinden.
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Mystieke prelude tot Poort 4            

Vertroebeling van het denken

De tekst die nu volgt, laat zien, dat de omlaag trekkende machten van 
de onderwereld, ook een destructieve illusie kunnen planten in de geest 
van hooggeplaatste kerkleiders. Zij geloofden er namelijk heilig in, dat 
zij met hun gedachten, woorden en daden, uiting gaven aan de Liefde en 
Waarheid, zoals Jezus deze had voorgeleefd. 

Deze onderstaande vervloeking van de katharen, werd op last van 
paus Innocentius III in alle rooms-katholieke kerken uitgesproken, 
voorafgaand aan de kruistocht tegen de katharen van 1209:

                                                  -----------

Vervloekt zijn zij altijd en overal;
vervloekt zijn zij dag en nacht en ieder uur;
vervloekt zijn zij als zij slapen en als zij waken;
vervloekt zijn zij als zij eten en als zij drinken;
vervloekt zijn zij als zij zwijgen en als zij spreken.

Vervloekt zijn zij van de kruin van hun hoofd tot de zool van hun voeten;
mogen hun ogen blind worden;
mogen hun oren doof worden;
moge hun mond stom worden;
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op gebaseerd’ zei oma tot slot.

Toen ze via de hoge ingang de grot betraden, voelden ze de 
aangename temperatuur binnen de natuurlijke ruimte. En toen 
hun ogen eenmaal aan de duister gewend waren geraakt, zagen ze 
achterin de grot een nisje, dat mogelijk als een klein altaartje dienst 
had gedaan.

Oma begon weer zachter te praten. 

‘Lieve Timeon, als nieuwe beproeving laat ik jou vannacht in deze 
grot achter.’ 

Timeon keek verschrikt. Maar oma reageerde daar niet op. 

‘Deze opdracht vraagt van jou, om niet op de vlucht te gaan voor 
je angsten, maar dat je ze durft toe te laten, ze onder ogen durft 
te zien, en ze op waarheid onderzoekt. Want zolang er nog oude 
angsten in je tweede energiecentrum leven, zal je geest daardoor 
steeds opnieuw vertroebeld raken. Je kunt de dingen en situaties 
dan niet zien zoals ze waarlijk zijn. Je ziet ze dan slechts door de 
bril van je oude angsten, dus zoals je vreest dat ze zijn, of zoals je 
graag zou willen dat ze zijn.’ 

Na een korte stilte ging ze verder.

‘Bevrijd je angsten uit de kelders van je onderbewustzijn en neem 
ze op in de liefdevolle ruimte van je hart, zet ze in het licht. Durf ze 
te weerstaan. En doe dat, vanuit de wetenschap, dat je in de armen 
van God veilig bent, en dat jou onmogelijk iets fataals gebeuren kan. 
Nogmaals, zie je angsten onder ogen, en durf ze te onderzoeken 
op waarheid. Besef dat ook je angsten verkrampte energieën zijn, 
die zich in eerdere situaties in je tweede energiekolkje hebben 
vastgezet, toen de situatie waarin ze opkwamen, te moeilijk voor 
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Decaan 4.1  Cassiopeia
de Mars-Ram (21 tot 30 maart)

energie & activiteit

De bevrijde mens 
als rechterhand van Christus

Om de grot van Maria Magdalena te bereiken, moesten ze nog een 
kleine heuvel over, die de ingang van de grot aan het zicht ontnam. 
Vanaf de grot was het nabij gelegen stadje Rennes-le-Chateau op 
de grote heuvel nog goed te zien.

‘Maria Magdalena heeft gedurende lange tijd in deze grot geleefd 
en gewoond,’ zei oma. 

‘Van hieruit liep ze naar de dorpen in de omgeving om de 
Liefdesboodschap van Jezus te brengen. Ook vertelde ze de mensen 
hier over het visioen dat ze na de dood van Jezus had ontvangen. 
Het visioen, waar ik je eerder over vertelde, dus waarin Jezus sprak 
over de reis van de ziel langs de 7 hemelsferen. En over hoe de ziel 
in elke sfeer iets achter moest laten, om in ruil daarvoor, zich daar 
een nieuw vermogen eigen te maken. Zo zal elke ziel ooit in de 7e 
hemelsfeer de lichtwereld bewonen. 

En je hebt inmiddels gemerkt, dat deze bewustwordingsreis langs 
de trap met 7 treden, ook door de katharen wordt gevolgd. Onze 
inwijdingsweg, het ‘Pad van Liefde en Waarheid’, is daar namelijk 

Poort 4. Timeon zuivert zijn innerlijk door endura
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‘Maak je over mij geen zorgen, en weet dat je nooit alleen zult zijn. 
En om ook deze oefening met een ritueel te ondersteunen, vraag ik 
je nu, om deze nacht dit gewaad om je schouders te dragen.’ 

En weer had oma een gewaad uit haar tas gehaald en om de 
schouders van haar kleinzoon gehangen. 

‘Zoals je ziet, heeft dit gewaad de kleur van zuiver oranje. De 
vibratie die uitgaat van deze tweede kleur van de regenboog, zal 
je helpen om dit, op één na laagst trillende gevoelscentrum in 
je wervelkolom, te zuiveren van alle vertroebelingen. En deze 
reiniging zal je de macht teruggeven over je zuivere innerlijke 
gevoelsleven.’ 

Toen oma was uitgesproken, liet ze wat brood en een kruik water 
bij Timeon achter, gaf hem met haar duim een kruisje op zijn 
voorhoofd, en vertrok. 

Na van de schrik te zijn bekomen, keek Timeon in de grot rond 
om een slaapplek te kiezen. Hij liep naar buiten om wat gras te 
plukken, dat die nacht nog voor enig comfort kon zorgen. Ook 
nam hij wat wilde bloemen mee naar binnen, en legde die op het 
kleine altaartje achterin de grot. Toen de nacht was gevallen, kon 
Timeon in de grot geen hand meer voor ogen zien, en dat boezemde 
hem een grote angst in. Misschien leefden er hier in de vallei wel 
enge dieren en beloerden ze hem hier nu in het duister. Misschien 
wachtten ze totdat hij in slaap zou vallen, om hem dan aan te 
vallen. In een lichte paniek liep hij naar buiten, waar een zacht 
lichtschijnsel van de maan de contouren van de vallei bescheen. 

Toen Timeon daar enige tijd buiten de grot had gestaan, herinnerde 
hij zich de woorden van zijn oma: ‘Ga je angsten niet uit de weg, 
door ervoor te vluchten of ze toe te dekken. Weersta je gevoelens 
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je was om ze onder ogen te zien. En besef voorts, dat ook deze 
energieën spontaan zullen oplossen, wanneer ze er gewoon mogen 
zijn, dus niet langer worden vastgehouden of weggestopt.’

Timeon was nog niet overtuigd. Hij was eigenlijk ontdaan en 
merkte een onaangenaam gevoel in zijn onderbuik. Moest hij hier 
de hele nacht doorbrengen, zonder de veiligheid die hij bij zijn 
oma voelde? Tegelijkertijd stemde het hem enigszins gerust, dat 
ook Maria Magdalena hier, meer dan tien eeuwen geleden, vele 
nachten in deze ruimte had doorgebracht.

‘Ik weet dat ik je hiermee weer een moeilijke opdracht gaf, maar 
vertrouw op Jezus en zijn geliefde vrouwelijke apostel, die je op 
deze plek in je hart kunt voelen,’ zei oma.

‘Maar waar gaat u naartoe?’ vroeg Timeon.

Poort 4. Timeon zuivert zijn innerlijk door endura

“Vanaf de Grotte Marie-Madeleine was het 
    nabij gelegen stadje Rennes-le-Chateau op 
    de heuvel nog goed te zien
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In zijn hart wist hij, dat dit de waarheid was omtrent de dood. 
En bij deze gedachte besefte Timeon, dat het waar was wat oma 
had gezegd, dus dat hem als mensenziel eigenlijk nooit iets fataals 
gebeuren kon. Deze gedachte maakte hem weer rustig en kort 
daarna viel hij weer in slaap.

Toen hij zijn ogen opende, zag hij dat de ochtendzon de hele grot 
al had verlicht. En zelfs het altaartje achter in de grot, waar hij 
de vorige avond de bloemen had neergelegd, werd beschenen. 
Na deze nacht voelde Timeon, dat hij zich veilig kon overgeven 
aan elke levenssituatie, en dat het leven hem in elke situatie zou 
toefl uisteren wat wijs was om te doen of te laten. In dat vertrouwen 
had hij al enige tijd voor de grot in de zon gezeten, toen hij de stem 
van zijn oma hoorde. Oma vroeg hem hoe de nacht was geweest. 
Hij deed uitgebreid verslag van zijn ervaringen en noemde ook de 
mooie lessen die deze nacht hem hadden gebracht.

‘Laat je in je leven nooit leiden door je angsten, maar voel in je hart 
wat waar is en wat niet, en voel vervolgens wat je te doen staat.’

Oma sloot deze zuivering af met de volgende woorden:
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van angst, en ze zullen oplossen als sneeuw voor de zon.’

Timeon realiseerde zich, dat zijn fantasie met hem aan de haal 
ging. Ook bedacht hij dat Maria Magdalena zich in deze mooie 
grot heel thuis gevoeld moest hebben. Toen hij zich dat allemaal 
realiseerde, merkte hij dat zijn angstgedachten zich langzaam 
oploste in het niets, en ging hij weer naar binnen. Hij legde zich 
neer op het bedje van zacht gras, dat hij voor zichzelf had gemaakt. 
En toen hij zijn ogen durfde te sluiten, zag hij het liefdevolle gezicht 
van de vrouwelijke apostel en vertrouweling van Jezus. En met dat 
geruststellende beeld moet hij in slaap zijn gevallen. 

De dageraad had zich nog niet aangediend, toen Timeon weer 
wakker schrok. Hij besefte weer waar hij was, en direct doemde 
weer een angstgedachte in zijn geest op. 

‘En als er nu op deze afgelegen plek iets met hem zou gebeuren, dat 
hij het bijvoorbeeld benauwd kreeg en zou stikken, of dat iemand 
hem hier zou herkennen als de leerling van een parfait. Dan zou 
er niemand zijn om hem te redden en zou hij een eenzame dood 
sterven.’

Bij deze angstgedachte herinnerde hij zich weer de woorden van 
zijn oma: ‘Durf je angsten te onderzoeken op waarheid.’

Hij realiseerde zich dat zijn angsten voortkwamen uit zijn 
fantasiegedachten. Dat ze dus in deze situatie geen enkele 
realiteitsgehalte hadden. Ook voelde hij dat deze situatie hem 
uitnodigde om de dood te onderzoeken. Toen hij zich in zichzelf 
afvroeg, wat dan de waarheid omtrent de dood was, herinnerde hij 
zich weer de eerdere woorden van zijn oma over de dood. Ze zei 
toen: ‘Weet dat jij je lichaam niet bent. Wanneer je lichaam sterft, 
ga jij als ziel gewoon door de ‘Draaideur van Geboorte en Dood’ en 
leef jij in de prachtige Zielenwereld gewoon verder.’ 

Poort 4. Timeon zuivert zijn innerlijk door endura

“Deze angstgedachte 
    herinnerde hem aan 
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    oma: ‘Durf je angsten 
    te onderzoeken op 
    waarheid’
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‘Over een paar dagen, als we ons bezoek aan die plaats hebben 
afgerond, zullen we onze grote reis westwaarts aanvangen. We 
gaan dan via Quillan en Puivert richting de burcht van Foix, waar 
we langere tijd bij mijn oude vriendin Katerina zullen verblijven,’   
zei oma.

‘Maar komen we dan niet meer terug op deze boerderij,’ vroeg 
Timeon.

Oma, die de teleurstelling in de ogen van haar kleinzoon zag, 
schudde met haar hoofd.

De boer had wat brood en haver klaargezet voor de reis. Toen ze 
hun tassen hadden ingepakt en afscheid genomen hadden, gingen 
ze weer op pad. Het was vandaag opnieuw prachtig weer. Het pad 
liep omlaag naar een vlakte in het dal. In de verte rees de berg 
Bagarach uit boven de beboste heuvels. Toen ze een eindje gelopen 
hadden, nam oma weer het woord.

‘Wat mij is opgevallen Timeon, is dat jij tijdens al onze gesprekken, 
nooit hebt gesproken over je moeder. Ik heb het vermoeden, dat 
jij een verborgen verdriet in je meedraagt, klopt dat?’ vroeg oma.

Timeon voelde dat er weer echte tranen in zijn ogen kwamen. Oma 
had blijkbaar een gevoelige snaar geraakt.

‘Als je negatieve emoties, zoals boosheid, jaloezie of verdriet, 
wanneer ze zich aandienen, niet de ruimte geeft om op een 
natuurlijke wijze uit te leven en op te lossen, gaan ze zich als een 
pijnpunt, in je onderbewuste innerlijk vastzetten. En ook dat 
gebeurt binnen het tweede energiecentrum waar we nu steeds over 
spreken. En ook zo’n niet opgeloste pijnpunt maakt je kwetsbaar. 
Want zolang dat niet is opgelost, kan het opnieuw geactiveerd 
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‘Lieve Timeon, jouw ziel heeft nu ook de reiniging van je angsten in 
je tweede energiecentrum ondergaan. Op een later moment zullen 
we nog kijken naar een ander aspect van dit tweede centrum. 
Maar dit alles betekent, dat jij nu al het goddelijke vermogen, dat 
in dat tweede centrum is gevestigd, dus het vermogen om een 
‘bewust voelend aards wezen’ te zijn, zuiverder, dus met minder 
vervormingen, kunt ervaren en toepassen in je leven.’

En toen was oma weer stil.

‘Laten we weer teruggaan naar de boerderij,’ zei ze tot slot. 

Na deze indringende nacht volgden weer een paar rustigere dagen. 
Er werden alleen luchtige gesprekken gevoerd en genoten van de 
rustgevende sfeer en de aardige mensen. Ook Timeon had nog een 
paar mooie gesprekken met Ximène gehad, maar de laatste dagen 
was ze naar de grote stad vertrokken om werk te zoeken. 

Op een ochtend zei oma na de maaltijd tegen Timeon, dat ze 
vandaag nog een stukje oostwaarts zouden lopen, naar een plek 
vlakbij het dorpje Rennes-les-Bains, in de hoge vallei van de Aude. 

‘Iets ten zuiden van dat dorp ligt een belangrijke energetische 
krachtplaats,’ zei oma. ‘Hier kruist de Rose-meridiaan waarover 
ik eerder sprak, een andere belangrijke energiebaan. De ‘Groene 
meridiaan’, zoals deze ley-line wordt genoemd, loopt als een 
noord-zuid-as door Frankrijk. Naast Amiens, Parijs doorkruist 
deze meridiaan hier in het zuiden ook Carcassonne, Saint-Hilaire, 
waar wij in de abdij sliepen, en dus ook Rennes-les-Bains, onze 
bestemming van vandaag. Ten zuiden van Rennes-les-Bains zullen 
we in de bossen een bezoek brengen aan een heilige plaats, waar 
Maria-Magdalena mensen doopte in een bijzondere riviertje,’ zei 
oma

Poort 4. Timeon zuivert zijn innerlijk door endura
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Want dan gaan ze zich in je onderbewustzijn nestelen. Geef aan al 
die emoties van verdriet, frustratie, jaloezie, boosheid enzovoorts, 
zoveel mogelijk lucht op het moment dat je die emoties ervaart. 
Want verdriet, boosheid, en al die andere negatieve emoties, 
zijn hele eerlijke gevoelens, die er gewoon mogen zijn en een 
natuurlijke uitweg zoeken. Je zult zien, dat ook verdriet, zoals elke 
andere eerlijke emotie, langzaam zal oplossen, als deze innerlijk 
niet langer wordt vastgehouden, onderdrukt of genegeerd. Ook 
een emotie is vastgehouden energie die je onbewust omlaag trekt. 

Dus wanneer zich in jou een emotie aandient die pijnlijk of 
verwarrend is, loop daar dan niet voor weg, maar leg weer je 
linkerhand op je hart. En nodig dan die pijnlijke emotie uit, om 
de liefdevolle ruimte van je hart, dus je vredige Stille Midden, te 
betreden. Doe dat zonder enige terughoudendheid, en zonder er 
een oordeel over te hebben of er met je hoofd een verhaal van te 
maken.’ 

Na een korte stilte ging oma weer verder.

‘Laat de emotie er gewoon zijn. Omarm die emotie als het ware 
in die vredige innerlijke ruimte, alsof het een kind is dat verdriet 
heeft of boos is. Zeg tegen dat innerlijk kind, dus tegen die emotie, 
dat het er helemaal mag zijn. Geef de emotie, vanuit de liefde in 
je hart, volledig de ruimte om zich te uiten. Durf het verdriet, 
de jaloezie of de frustratie diep te voelen. Voel het alleen, laat 
de emotie er gewoon zijn, zonder er verder iets mee te doen 
of er over na te denken. Als je dat doet, zul je merken, dat deze 
lastige gevoelsenergie, als deze niet langer wordt vastgehouden en 
opgesloten, spontaan zal oplossen. Binnen enkele minuten zul je 
ervaren dat je innerlijke vrede zich begint te herstellen. Door dit 
tijdens je dagelijkse leven, steeds opnieuw in praktijk te brengen, 
word je langzaam volledig meester over je gevoelsleven, dat dus 
zijn centrum heeft in je tweede energiekolkje.’
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worden door een nieuwe ervaring in het heden. Want als zo’n 
niet opgelost pijnpunt in een toekomstige situatie opnieuw wordt 
aangeraakt, zul je onbewust reageren vanuit deze oude kwetsuur. 
En dat houdt in, dat je de oude pijn weer voelt en dat je naar de 
omgeving toe, niet adequaat kun reageren vanuit vrijheid en 
helder inzicht, maar slechts vanuit geraaktheid en gekwetstheid. 
Dus met dat niet opgeloste gevoel van verdriet of boosheid, doe je 
niet alleen jezelf, maar vaak ook de nieuwe situatie en de mensen 
die daarbij betrokken zijn, ernstig tekort. Begrijp je wat ik hiermee 
zeg?’ vroeg oma aan haar kleinzoon. 

‘Bedoeld u, dat niet alleen weggestopte angsten, maar ook ingeslikt 
verdriet, frustratie en boosheid, mij gevangen kan houden en dus 
onvrij zal maken?’ zei Timeon.

‘Inderdaad. Dus slik al die negatieve emoties niet in, omdat je ze 
niet wilt voelen, of te pijnlijk zijn om ze in je bewustzijn toe te laten. 

Poort 4. Timeon zuivert zijn innerlijk door endura

“Ingeslikt verdriet, frustratie en boosheid 
    houdt je gevangen en maakt je onvrij, dus 
    geef er lucht aan
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‘Ik begrijp helemaal wat je bedoeld en voelt. Voordat ik parfait 
werd, heb ook ik een diepe liefde gekend, dat was je liefde voor je 
opa.’

Oma vertelde Timeon over haar eerste ontmoeting met opa, toen 
ze allebei nog jong waren.

‘Opa is geboren en opgegroeid in Saint-Guilhem-le-Desert.’ zei 
ze, ‘Dat is een prachtig kloosterdorpje, gelegen in de vallei van 
de rivier de Hérault. Ik kwam uit Nimes, de mooie stad die van 
hieruit een stuk oostelijker ligt. De stad met veel oude Romeinse 
bouwwerken, zoals het Colosseum in het centrum, dat in het jaar 
50 na Christus is gebouwd.’ 
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Weer hield oma even haar woorden in, om deze les tot de geest van 
haar kleinzoon te laten doordringen.

‘Dus lieve Timeon, durf je tranen te laten zien, durf met je vuist 
van woede op tafel te slaan en durf te praten over de dingen die 
je beangstigen, in verwarring brengen, of op een andere manier 
dwarszitten. En als het een keer niet lukt om er vrij uiting aan te 
geven, voel je ook dan niet teleurgesteld, maar wees dan geduldig 
en lief voor jezelf. Als het niet meteen lukt, dan misschien op een 
later moment. Dus wees ook hier nooit bestraff end naar jezelf 
en voel geen enkele schuld of schaamte. Niemand vraagt van je, 
om nu al direct volmaakt te zijn. Besef dat je, net als elke andere 
mensenziel, gewoon onderweg bent naar goddelijke volmaaktheid. 
En op die weg heeft alles zijn natuurlijke tijd, dus wees geduldig.’

Timeon begon te snikken. Oma nam de jongen in haar armen en 
zei dat ze heel trots op hem was, dat hij nu uiting durfde te geven 
aan zijn zolang weggestopte verdriet. En toen het snikken minder 
was geworden, keken ze elkaar weer met een liefdevolle blik in de 
ogen. Timeon was zichtbaar opgelucht, omdat hij eindelijk zijn 
verborgen verdriet over het gemis van zijn moeder had toegelaten. 

Na een tijdlang zwijgend naast elkaar te hebben gelopen, naderden 
ze een bosrand. Timeon was wat afwezig. Oma had zijn gedachten 
geraden en vroeg ogenschijnlijk uit het niets: 

‘En Timeon, kon Ximène je goedkeuring wegdragen?’ 

Timeon was blij dat oma erover begon. Nu kon hij ook uiting geven 
aan zijn blije gevoelens.

‘Zag u ook haar mooie en lieve gezicht? O, ik verlang er zo naar om 
haar aan te raken en te kussen.’ zei Timeon.
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Maar nu kan ik hen vergeven. Net als Jezus kan ik nu tot God 
zeggen: ‘Vader vergeef hen hun zonden, want zij wisten niet wat 
zij deden.’’

Toen was oma even stil.

‘Dus ook ik heb de aardse liefde gekend Timeon. Daarom weet ik 
wat je voelt, als je aan Ximène denkt. Maar op latere leeftijd heb 
ik de Liefde voor God leren kennen, en dat heeft alles in mij en in 
mijn leven veranderd’ zei ze.

Weer was oma even stil.

‘Wat je nu voelt, heeft betrekking op het onderwerp dat ik vanavond 
met je wil bespreken.’ 

Ze liepen nu over een smal bospad. Oma keek steeds op de 
routetekening, die ze van de boer had meegekregen. 
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Oma vertelde mooie verhalen over haar fi jne en onbezorgde jeugd 
in het centrum van deze oude stad. Samen met haar ouders en haar 
jongere broertje, hadden ze een klein huisje bewoond. Het stond 
in een wijk, tussen het plein met de Romeinse Tempel en de oude 
bibliotheek, die de naam ‘Temple de Diane’ draagt, maar nooit een 
gebedshuis is geweest.

‘Het dorp van opa lag vier dagen te voet, ten westen van Nîmes,’ 
zei oma.

‘Op een dag was opa in Nîmes. We ontmoetten elkaar voor het 
eerst op het plein voor het Colosseum. Op dat moment sloeg een 
liefdesvonk over. Hoewel het een lange voetreis was, bezochten we 
elkaar regelmatig. Tijdens één van mijn bezoeken aan het dorpje 
van opa, vroeg hij mij op een zondagmiddag mee, om een lange 
wandeling te maken. We liepen buiten het dorp, langs de rivier, 
naar Pont-du-Daible, de brug over de rivier de Hérault. Vlak nadat 
we weer op de terugweg waren, zei opa, dat hij mij een prachtige 
grot wilde laten zien. En daar heb ik voor het eerst van mijn leven 
een liefdeskus gekregen. Het leek of ik zweefde, zo fi jn was het toen 
samen.’ 

Naast de verhalen over hun wederzijdse bezoeken, en het verhaal 
over haar mooie kinderjaren in Nîmes, vertelde oma ook over 
de korte huwelijksreis die ze met opa had gemaakt. Ze vertelde 
over de dagwandeling naar Pont-du-Gard, het oude Romeinse 
aquaduct, en over hun huwelijksnacht aan de oever van de rivier. 
Het was Timeon heel duidelijk geworden, dat ze zielsveel van opa 
gehouden heeft. 

‘Je kunt je nu voorstellen,’ ging oma verder, ‘hoe ik gebroken 
was, toen ik de boodschap kreeg, dat opa tijdens het bloedbad in 
Béziers, in de kerk van Maria Magdalena door de kruisvaarders was 
omgebracht. Ik heb de paus en de kruisvaarders toen vervloekt. 

Poort 4. Timeon zuivert zijn innerlijk door endura
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man naar een doorwaadbare plaats in de Sals even verderop. Van 
daaruit liep aan de andere kant van het riviertje een pad omhoog. 

‘Het is vlakbij de plek waar de Sals en de Blanque samenkomen.’ 
zei de man.

Nadat ze de Sals waren overgestoken, namen ze het pad dat de man 
had aangewezen. Na ongeveer tien minuten, boog het pad met een 
scherpe bocht naar rechts. Vandaaruit ging een smal pad het bos 
in. Ze kwamen uit bij een oude stenen Romeinse brug over het 
riviertje de Blanque, die verderop uitmondt in de Sals.

Even later kwamen ze aan op de paradijselijke plek, met 
waterpoelen in een adembenemend natuurlijk decor. Ze waren 
aangekomen op de plek, waar het riviertje de Sals, die van links 
komt, en het riviertje de Blanque elkaar ontmoeten. Doordat het 
water op deze ontmoetingsplek, al duizenden jaren in werveling 
wordt gebracht, zijn in de rotsachtige bodem prachtige bekkens 
gevormd. Het zijn getrapte poelen, die met elkaar verbonden zijn 
door kleine watervalletjes. De kleine bekkens hadden soms de 
vorm van een hart.

‘Deze mooie plek heet dus de ‘Fontein van de Liefde’,’ zei oma. 

‘En op deze plek aan deze kleine, maar heilige rivier, doopte Maria 
Magdalena meer dan duizend jaar geleden mensen, die ook naar 
God verlangden. Mensen die ervoor hadden gekozen om het pad 
van Jezus, dus het ‘Pad van Liefde en Waarheid’ te volgen. Maria 
Magdalena was een vrouw die langs mystieke weg, het ‘AL’ had 
leren kennen. Dat hield onder meer in, dat de vrouwelijke en de 
mannelijke oerkracht zich in haar hart met elkaar hadden verenigd, 
waardoor zij de aardse dualiteit oversteeg. Daardoor was het 
contact tussen haar en God, als de Natuurlijke Heelheid der Dingen, 
hersteld. Dit is een bijzondere krachtplaats van heelmakende 
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Satan voorgoed 
onderworpen aan Christus

Onze bestemming moet hier niet ver meer vandaan zijn,’ zei oma. 

‘Als het goed is, moeten we straks stuiten op een karrespoor langs 
het smalle riviertje de Sals. Dat riviertje doorkruist Rennes-les-
Bains, dat een stukje noordwaarts ligt.’

Niet lang daarna zagen ze aan het eind van het smalle pad dat 
omlaag liep, een paard-en-wagen rijden. Oma wuifde naar de man 
op de bok, die de teugels aantrok om te stoppen. Oma vroeg hem 
naar ‘Source de la Madeleine’ en ‘La Fontaine des Amours’. Het 
pad naar de bron van Magdalena bleek aan de overkant van het 
karrespoor, vlak achter de plek waar ze stonden, omlaag te gaan. 

‘De bron ligt hier vlakbij, slechts een paar minuten lopen door het 
bos, aan het riviertje de Blanque.’ zei de man.

Toen oma dat zag, herinnerde ze deze plaats van een vorig bezoek. 

‘Laten we eerst naar de ‘Fontein van de Liefde’ gaan,’ zei oma. 

Voor het bereiken van de ‘La Fontaine des Amours’, wees de 
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naar de hooiberg van de boerderij,’ zei Timeon.

‘Dat is een heel normaal verlangen van de aardse mens, dus voel je 
daarover op geen enkele wijze schuldig Timeon. Maar wees je weer 
bewust waarom jij nu mijn leerling bent,’ zei oma.

‘Jij hebt ervoor gekozen om het proces van ‘endura’ te ondergaan. 
En dit proces houdt in, dat jij je wilt verlossen van alle ketens van 
je aardse menszijn. En verlangen en begeerte zijn voorbeelden van 
die ketens, die zich, net als je angsten, in je tweede energiecentrum 
hebben vastgezet. Deze emotionele vuren kunnen je innerlijk 
verteren, wanneer ze niet vanuit het hart worden aangestuurd en 
neutraal worden gemaakt. Ook vormen deze sterke verlangens en 
begeerten, een sluier voor het schouwen in de hogere geestelijke 
wereld. Daarom wil ik je op deze bijzondere plek weer een nieuwe 
opdracht geven. Met deze opdracht kun je een eerste stap zetten in 
de richting van het uitdoven van je aardse begeerten, omdat deze 
je dus innerlijk kunnen verteren en je geest kunnen vertroebelen. 
Maar laten we eerst een stuk brood eten,’ zei oma.

En ze pakte de papieren zak, die ze van de boer had meegekregen 
voor onderweg. Na deze rustpauze pakte oma weer de handen van 
haar kleinzoon in haar handen.

‘Ik wil je vragen om nu naakt in het water van die grote hartvormige 
kom te gaan zitten. Naakt omdat het hier zal gaan, om de meest 
zuivere liefde.’

Na enige twijfeling, trok Timeon zijn kleren uit en genoot van de 
verkoeling van het water.

‘Sluit nu je ogen,’ zei oma, ‘en tover de gestalte van Ximène voor 
je geestesoog. Zie haar liefdevolle blik en haar prachtige lichaam. 
Voel goed wat dit in jou teweeg brengt,’ vroeg ze.
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energie, waar ik het eerder over had. Deze plek kan de onzijdige 
Christuskracht in je hart activeren, die voorbij de mannelijkheid 
en vrouwelijkheid gaat. Dat is de heelmakende energie van de 
Christus, waarvan Maria Magdalena de personifi catie is,’ besloot 
oma.

‘Wanneer twee geliefden hier samen een bad nemen, zal hun liefde 
voor eeuwig zijn,’ voegde ze er nog aan toe.

En toen volgde er weer een stilte.

‘Als ik nu aan jou vraag, wat jouw sterkste verlangen of begeerte is, 
wat zeg jij dan?’ vroeg oma aan Timeon.

Timeon voelde zich een beetje betrapt, maar hij wist dat zijn oma 
nooit een oordeel zou hebben.

‘Het zal u niet verbazen, maar het grootste verlangen dat ik nu 
voel, is dat Ximène mij om een kus zou vragen en mee zou nemen 
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Allesomvattende Ene, of de lichamelijke liefde voor Ximène, het 
mooiste meisje van Occitanië, dat zijn hart sneller deed kloppen. 

‘Dit is geen eerlijke keuze,’ schreeuwde Timeon naar zijn oma, 
terwijl hij uit de kom opsprong.

Toen Timeon in tranen uitbarstte, nam oma hem weer in haar 
armen en streek met haar vingers over zijn wangen.

‘Overhaast je niet, mijn jongen. Als hierover innerlijk nog geen 
duidelijkheid is, draag dan deze belangrijke vraag gewoon nog 
een tijdje in je hart met je mee. Weet dat er aan het eind van dit 
eerste stadium van de inwijdingsweg een moment komt, waarop 
je hierover een voorlopige innerlijk beslissing moet nemen. En bij 
de afsluiting van het tweede stadium van de scholingsweg, dus bij 
de tweede grote inwijding, zal je leermeester je om een defi nitieve 
bevestiging van deze beslissing vragen. Van de parfait wordt 
namelijk gevraagd, dat deze ondubbelzinnig voor het geestelijk 
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Ze zag een glimlach op het gezicht van haar kleinzoon verschijnen. 
Zijn aardse verlangen was voor alle leven op deze plek voelbaar. 
Hij dacht aan de vluchtige kus, die ze elkaar achter de grote schuur 
van de boerderij hadden gegeven.

‘Ik vraag je nu, om je naast Ximène een tweede gestalte te 
verbeelden, namelijk de gestalte van de geliefde die jij in jouw hart 
vereert en bemint, dus van God. Zie hoe God de hand van Ximène 
in de zijne neemt en voel de zuivere liefde van God naar deze 
prachtige jonge vrouw. Voel ook de onvoorwaardelijke Liefde van 
God voor jou. Voel dat deze Liefde veel dieper gaat en intenser is 
dan de lichamelijke liefde van de aardse mens. Doorvoel de situatie 
die nu voor je geestesoog is verschenen, heel goed.’ zei oma.

Oma was nu even stil, om Timeon de tijd te geven de situatie tot 
zich te laten doordringen.

‘Ik ga je nu een belangrijke vraag stellen,’ ging oma verder. 
‘Overweeg deze innerlijk heel goed, en geef daar niet te snel een 
antwoord op.’

Oma wachtte een kort moment voor ze verder ging.

‘Ben jij bereid, om op het moment van jouw tweede grote inwijding, 
te kiezen voor God, dus ‘ja’ te zeggen tegen God als jouw geliefde, 
die al in je hart zetelt? Besef dat van een parfait wordt gevraagd om 
op dezelfde, niet lichamelijke wijze, van al het leven te houden, en 
daarmee van God die alles omvat,’ vroeg oma.

Timeon besefte dat dit een heel vergaande beslissing was. En 
natuurlijk had hij daar al wel eerder over nagedacht, maar nu 
stonden de lichamelijke liefde en de geestelijke liefde naast elkaar 
tegenover hem. Nu ging het om de geestelijke liefde voor de 
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eenvoudige plek te voelen. Met dit heldere water, dat direct 
vanuit de aarde stroomt, werden door Maria Magdalena de voeten 
gewassen van de mensen, die in de ‘Fontein van de Liefde’ zouden 
worden gedoopt. Met deze rituele voetwassing toonde Maria haar 
dienende liefde, voor de mensen die het ‘Innerlijke pad van Jezus’ 
wilde volgen.’ 

Oma pauzeerde weer even.

‘Ook deze plek bij de ‘Source de la Madeleine’ staat dus onder 
invloed van de zuiverende krachten van deze streek. Laten 
we daarom hier op deze rots bij de bron gaan zitten. Ik wil nu 
namelijk met jou spreken over het reinigen van het derde en 
laatste energiecentrum, dat op de aardse wereld is gericht. Dit 
derde energiekolkje ligt langs je wervelkolom, ter hoogte van je 
zonnevlecht, dus iets onder je hart,’ zei oma.

‘Dit centrum bevat het zaad van het vermogen, om een ‘zuiver 
denkend aards wezen’, ofwel een aardse mens te zijn. En dit 
energiecentrum herbergt een weer hoger trillend bewustzijn, dan 
het animale bewustzijn van de tweede trede. Binnen deze derde 
bewustzijnstrede ligt namelijk het menselijke ‘zelfbewustzijn’ of 
‘menselijke denkbewustzijn’ besloten. Tijdens zijn grote reis door 
de 7 sferen, was jouw ziel, door zijn groeiende bewustzijn, na het 
plantenrijk en het dierenrijk te hebben doorkruist, namelijk toe aan 
een nieuwe stap. Bij een nieuwe incarnatie kreeg jij als ziel toegang 
tot het derde aardse energieveld, dat we het mensenrijk noemen. 
En daarmee werd jij als ziel, gehuld in een menselijke gedaante. 
En binnen dit mensenrijk begon het zaad van het denkvermogen, 
zich te ontkiemen en te ontwikkelen tot een nog ijler mentaal- of 
‘denklichaam’. En daarmee groeide de gelaagdheid rondom jouw 
ziel verder uit tot een nog weer iets completer aura of energieveld.’

Oma keek naar haar kleinzoon en vroeg hem, of hij haar verhaal 
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levenspad kiest, en God als zijn grootste geliefde gaat ervaren. 
Verstrooiing van zijn aandacht zal zijn goddelijke missie hier op 
aarde verzwakken,’ zei oma tot slot.

Timeon was voor nu gerust gesteld en droogde zijn tranen. Nadat 
hij zich in de zon had laten drogen, kleedde hij zich weer aan. Oma 
reikte hem een stuk brood en de kruik met water aan. Er werd niets 
meer gezegd, maar Timeon voelde dat zijn oma begreep in welk 
dilemma hij zat. Zij was verwachtingloos, oordeelloos en geduldig, 
dus hij voelde geen enkele druk van haar. Timeon voelde dat hij de 
tijd moest nemen om dit dilemma tot klaarheid te brengen.

Het werd al donker en oma stelde voor om aan de oever, een plek 
voor de nacht te zoeken. 

Na een rustige nacht in de buitenlucht, werd Timeon wakker van 
het gezang van de vogels in het bos. Oma had al een vuurtje gemaakt 
en bereidde een pannetje pap van haver. Toen het pannetje leeg 
was, zei oma: ‘Laten we nu naar de bron van Magdalena gaan, die 
vlakbij het karrespoor ligt, waar we gisteren de man om de weg 
vroegen.’ 

De bron lag inderdaad maar een paar minuten lopen van het 
karrespoor. Toen ze daar aankwamen, schoot Timeon in de lach. 
Hij zag een dun straaltje water, dat vanuit een spleet tussen een 
paar stenen naar buiten liep en een klein stroompje vormde. Is dit 
de bron van Maria Magdalena? Kon ze geen grotere straal vinden? 
Als ik hier naar kijk, ben ik trots op mijn eigen straal. Ook oma 
schaterde om de opmerkingen van haar kleinzoon. Toen ze allebei 
weer tot bedaren waren gekomen, nam oma met een serieuze blik 
weer het woord.

‘Ik ben het met je eens Timeon, deze plek is inderdaad niet erg 
indrukwekkend. Maar probeer de heilige betekenis van deze 
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het ware ‘los gedacht’ van de heelheid van het universum, dus 
‘los gedacht’ van God. Dus ook je ‘onware-zelf’ is in dit derde 
energiecentrum gevestigd. 

‘Ik begrijp het toch goed,’ vroeg Timeon, ‘dat wanneer de aardse 
mens nog niet is ontwaakt, dus zolang zijn hart zich nog niet 
geopend heeft, dit zelfzuchtige ‘onware-zelf’ de tijdelijke dirigent 
over het leven is?’ 

‘Ja dat klopt,’ reageerde oma.

‘En omdat het gesloten hart van deze mens nog niet is verbonden 
met de Goddelijke Waarheid, creëert het ‘schijn-zelf’ zijn eigen 
waarheid en streeft zijn eigen persoonlijke doelen na. En dat gebeurt 
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nog steeds kon volgen. 

Timeon knikte en glimlachte.

‘Het mensenrijk,’ ging oma toen verder, ‘is dus de wereld van 
het aardse rationele denken en alles wat daaruit voortvloeit. Dat 
mentale vermogen is erop gericht, om alles op te delen, en met 
de aandacht vast te pakken ofwel te ‘be-grijpen’. Vandaar dat dit 
vermogen binnen het derde energiecentrum, verbonden is met 
jouw innerlijke denkwereld, dus met jouw persoonlijke ideeën, 
meningen, oordelen, geloof, verwachtingen, overtuigingen en 
plannen. 

Maar in dit derde energiecentrum ligt ook je lagere ik-kracht, je 
ambitie, je wilskracht en je doorzettingsvermogen verankerd. 
En ook het vermogen om te focussen en om bij bedreiging tot 
zelfverdediging over te gaan, hoort hierbij. Je kunt dus zeggen, dat 
de energie in dit derde kolkje, gericht is op activiteit, op creëren 
en manifesteren en op het realiseren van de aardse verlangens, 
die binnen het gevoelscentrum van het tweede kolkje omhoog 
borrelen. Is voor jou duidelijk, naar welk stukje van Timeon ik nu 
wijs?’ vroeg oma.

‘Ja, ik geloof het wel. Dat is toch het stukje in mij, waarmee ik 
iets probeer te begrijpen en mijn ideeën en meningen vorm, en 
waarmee ik ook bewust dingen organiseer, onderneem en maak,’ 
zei Timeon.

‘Inderdaad, dat klopt. En ook je zelfzuchtige en soms zelfs arrogante 
‘schijn-zelf’, dat nu nog steeds de ondeskundige dirigent is over 
jouw leven, is een constructie van het denkvermogen binnen dit 
derde bewustzijnscentrum,’ ging oma verder. 

‘En daarmee heeft het denkvermogen ook jou als persoon, als 
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hoofd van paus Innocentius III en de andere kerkleiders, dat de 
wijze waarop de katharen naar God en het Leven kijken, ketters is. 
De katholieke gezagdragers menen dat zij daarom een vervloeking 
over de katharen mogen uitspreken en ze zelfs mogen uitroeien. Zij 
geloven er heilig in, dat zij met hun gedachten, woorden en daden, 
uiting geven aan het ‘Pad van Liefde en Waarheid’, zoals Jezus dat 
heeft voorgeleefd. 

Zo leeft de aardse mens, wiens hart zich nog niet geopend heeft 
voor de Goddelijke Waarheid, in een zelfgecreëerde denkbeeldige 
droomwereld, terwijl hij stellig meent, dat dit de ware wereld is. En 
daarom zal hij zijn zelf gecreëerde denkbeelden en verwachtingen 
aan de wereld willen opleggen. En zal deze ook verdedigen met zijn 
leven, alsof het de enige echte waarheid betreft, met alle schadelijke 
gevolgen, die uit dit misverstaan voortvloeien,’ zei oma

Hier pauzeerde oma weer even en ze zag Timeon nadenken.
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vanuit een gevoel van fundamentele eenzaamheid en onzekerheid. 
Omdat het ‘schijn-zelf’, door zijn vermeende afgescheidenheid, 
zich niet bewust is van zijn inbedding in het Grote Goddelijke 
Geheel dat alles omvat, voedt en draagt. Het zelfzuchtige ‘onware-
zelf’ is gaan geloven dat hij tegenover het leven staat. Deze nog niet 
ontwaakte mens beseft nog niet dat hij als ziel een straal is van 
God, dus een onlosmakelijk onderdeel is van het Grote Ondeelbare 
Leven, dat ook hem draagt, voedt en veiligheid biedt.

En die eigen waarheid van het ‘schijn-zelf’, bestaat dus uit je 
persoonlijke ideeën, meningen, oordelen, geloofsopvattingen, 
verwachtingen en overtuigingen. En dat zijn in feite vervormingen 
van de Ene Universele Waarheid, ofwel van God. Dus ook deze 
derde snaar van de mensenziel, is door een onjuiste aansturing door 
het ‘onware zelf’, ontstemd geraakt, waardoor hij disharmonische 
klanken voortbrengt. Want omdat de aardse mens zijn leven 
baseert op zijn persoonlijke waarheden, komt hij in confl ict met 
al de persoonlijke waarheden van anderen, die op dezelfde manier 
niet stroken met de Ene Waarheid van het universum. En zo 
ontstaat elk confl ict, en ook elke oorlog vanuit onwetendheid, dus 
vanuit een misverstaan van wat het leven waarlijk is,’ besloot oma.

En na een korte adempauze ging ze verder.

‘Dus door te denken dat je een zelfstandig persoon bent, en 
daardoor onbewust geneigd bent om je eigen persoonlijke 
waarheid, tot de Universele Waarheid te verheff en, zondig je dus 
tegen God als de Heelheid van alles. En daarmee breng je vanuit 
onwetendheid, kleine, maar soms ook hele grote schade toe aan 
het leven als geheel. 

Denk ook aan de paus van Rome, die meent dat zijn persoonlijke 
waarheid, de Goddelijke Waarheid is. En zie welke schade hij met 
deze overtuiging aanricht. Het is de persoonlijke overtuiging in het 
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‘Wanneer mensen vanuit onwetendheid, andere mensen, of het 
leven in het algemeen, onrecht aandoen, dan zondigen ze daarmee 
tegen de hoogste Waarheid, die in goddelijke, en dus niet in aardse 
wetten is vervat. En als mensen zondigen tegen Goddelijke Wetten, 
dan is het ook aan God om ervoor te zorgen, dat deze schuld weer 
door de mensenziel vereff end wordt, niet aan mij. Ik moet mijn 
eigen verantwoordelijkheid nemen. Jezus zei: ‘Geef de wereld wat 
des werelds is en aan God wat van God is.’  

De enige manier om jezelf te bevrijden van deze schadelijke 
werkingen van het beperkte denken, dat dus zelfs tot ernstig 
geweld kan leiden, is het doorzien van de misvatting, en er 
vervolgens niet  langer in mee te gaan. Het hart vraagt om 
oordeelloos en verwachtingloos tegenover het leven te staan, maar 
ook om de durf, om op al het onware meedogenloos het licht te 
zetten. Dit alles wil dus niet zeggen dat ik mijn ogen sluit voor de 
waarheid van de dreigende situatie van dit moment. Juist doordat 
ik oordeelloos ben en niets verwacht, kan ik alles helder zien, dus 
alles zien precies zoals het IS, en niet zoals het in mijn ogen hoort 
te zijn. 

Mijn vertrouwen in de Goddelijke Genade, maakt dat ik mij niet 
onzeker voel, ondanks het feit dat er niets in het leven zeker is. 
En vanuit het helder kunnen zien wat IS, zal ik vanuit mijn hart 
zeggen wat er gezegd moet worden en doen wat er gedaan moet 
worden. En alleen op deze manier, speel ik het spel van God mee, 
dat op vervolmaking en heelwording is gericht. Ik sta mezelf niet 
toe daar tegenin te gaan, ook als dat voor mij persoonlijk soms 
heel verleidelijk is. Want naast een geestelijk wezen, ben ik ook 
nog steeds een aardse mens, die in deze aardse wereld leeft’ zei 
oma tot slot.

Op dat moment streek er een prachtig vinkje met een blauwe kuif 
neer bij de bron. Hij sprong in de plas water die onder de bron 
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Decaan 4.3  Perseus
de Venus-Ram (11 tot 20 april)

energie & productiviteit

Christus laat zich zien 
als verlosser

‘Maar heeft u dan helemaal geen oordelen? U veroordeelt toch 
bijvoorbeeld ook wat de paus van Rome ons aandoet?’ vroeg 
Timeon aan zijn oma.

‘Ik zie in, dat de denkbeelden van Rome, beperkte of verminkte 
denkbeelden zijn, die de volle waarheid niet dekken. Maar zelfs 
de paus en de andere kerkleiders zitten gevangen in hun eigen 
werkelijkheid, en zien hun beperkte waarheid aan voor de enige 
echte waarheid. En we zien overal om ons heen, waar deze 
misvatting toe leidt. Dat alles zie ik dus heel helder, maar ik hoef 
daarover geen oordeel te hebben, omdat ik kan inzien, dat dit 
allemaal voortkomt uit onwetendheid. Ik zie deze paus als nog een 
vrij jonge ziel, die nog niet zoveel innerlijke levenswijsheid heeft 
opgebouwd, en zich daardoor vastklampt aan de uiterlijke letter 
van de bijbel. Je kunt het vergelijken met het nog onverstandige 
gedrag van een kind. Hoe kun je een kind veroordelen om zijn 
gedrag, als dat voortkomt uit het feit dat hij nog niet alles begrijpt?’ 
zei oma.

‘Maar onrecht moet toch worden veroordeeld en bestreden?’ vroeg 
Timeon.
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als ik ergens iets van vind, dus over iets of iemand mijn oordeel 
uitspreek, of mijn verwachtingen aan iemand opleg, zondig ik dus 
tegen de Ene Waarheid. Ik doe dan als het ware niet alleen God als 
het allesomvattende leven, maar ook de situatie of de andere mens, 
als ongedeelde heelheid, ernstig geweld aan. En door het creëren 
van tweeheid in deze oorspronkelijke eenheid, veroorzaak ik een 
spanning tussen mij en de ander of tussen mij en de situatie,’ zei 
Timeon.

‘Dat heb je mooi verwoord, Timeon. Want met het creëren van 
deze tweeheid, schep ik als het ware een kunstmatige grens tussen 
mij en de wereld, en ga ik de andere kant van de grens zien als een 
mogelijk vijandig gebied. Dus met het creëren van tweeheid door 
te oordelen, leg ik de kiem van een confl ict, of zelfs van een oorlog,’ 
zei oma.

Hierna was ze weer even stil.

‘Maar dit geldt ook als ik in mijn hoofd denkbeelden over mezelf 
creëer, dus oordelen heb over mezelf,’ ging ze verder. ‘Ook dan 
zondig ik tegen de fundamentele eenheid van die ik Ben en die 
precies goed is zoals die op dit moment Is. 

Kortom: Dus steeds wanneer ik over iets of iemand een oordeel 
uitspreek, veroorzaak ik een spanning. Elke spanning heeft 
namelijk twee polen nodig. En ik creëer steeds onbewust twee polen, 
wanneer ik tegenover de echte werkelijkheid, mijn denkbeeld over 
de werkelijkheid plaats. Dus ook met elk zelfoordeel veroorzaak 
ik tweeheid en dus spanning. En met het ervaren van al deze zelf 
gecreëerde spanning in mijzelf of tussen mij en de wereld, wil 
het leven mij bewust maken van mijn misvatting. En met deze 
spanning zegt het leven of God dus eigenlijk tegen mij; ‘Besef dat 
je met elk oordeel en elke mening over een situatie of een mens, de 
ongedeelde heelheid van de situatie of deze mens geweld aandoet.’ 
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was ontstaan, en begon zich te wassen. Steeds opnieuw dompelde 
hij zich onder, en sprong dan weer op het droge om zich af te 
schudden. 

‘Het lijkt wel of de vogel wil zeggen,’ zei oma, ‘Blijf het reinigen 
herhalen, totdat alle onzuiverheden zijn weggespoeld.’ 

‘Want vanaf het moment, dat ik mij gezuiverd heb van alle 
vertroebelingen op mijn drie aardse treden, kan mijn hart op de 
vierde trede zich gaan openen. En vanuit dat neutrale midden 
van mijn wezen, ben ik in staat om in alles De Waarheid te 
zien. En vanaf het ontwaken van deze heldere blik, rust er ook 
een grote verantwoordelijkheid op mijn schouders. Maar die 
verantwoordelijkheid gaat ook gepaard met een intense innerlijke 
vrede en een diep vertrouwen, dat het universum, dus God mij in 
alles zal bijstaan. Begrijp je wat ik hier allemaal mee zeggen wil?’ 
vroeg oma.

‘Ik zal proberen in mijn eigen woorden uit te drukken, hoe ik uw 
woorden opvat. Wanneer ik er in mijn geest vaste persoonlijke 
oordelen, ideeën of verwachtingen op na houd, en deze onbewust 
en onterecht verhef tot De Waarheid, dan reduceer ik die Ene 
Waarheid die heel is, tot losse delen. En deze misvatting maakt 
mij kwetsbaar en onvrij. Want gedachten die zich als vaste 
overtuigingen of verwachtingen in mijn derde energiecentrum 
hebben vastgezet, zullen mijn waarneming ernstig vertroebelen. 
En daardoor kan ik een situatie of een mens niet meer zien zoals 
deze werkelijk IS, maar slechts zien zoals ik ‘denkt’ dat deze is, of 
hoe deze volgens mijn verwachting ‘had moeten zijn’.’

Hier pauzeerde Timeon even.

‘En door deze misvatting in mijn denken,’ ging hij verder, ‘zal 
mijn spreken en handelen valse vruchten gaan dragen. Dus steeds 
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oordelen, overtuigingen over iets of iemand los. Verzoen je met de 
Volle Waarheid van elke situatie of elk mens, die eenvoudigweg 
‘Is zoals die Is’. En dan gaat God verder, en zegt: ‘Besef dat jij met 
jouw beperkte en eenzijdige denkvermogen, niet kunt uitmaken of 
iets of iemand goed is of niet. Laat daarom het oordelen over goed 
of kwaad aan Mij over, want ik heb een Goddelijk Plan met alles en 
iedereen en alleen ik overzie het Geheel.’’ 

Met deze woorden van God die ze in haar hart kon voelen, besloot 
oma haar verhaal en ze sloot haar ogen. 

Timeon overdacht de boodschap van zijn oma, en in zijn hart 
herkende hij deze als waar. In gedachten verzonken, maakte hij 
even een korte wandeling om zijn gedachten op een rij te zetten. 
Hij realiseerde zich, dat het denkvermogen van de mens, hem niet 
alleen tot mens maakt, maar hem ook op vele dwaalsporen kan 
brengen. En dat zal voortduren, zolang hij nog wordt aangestuurd 
door zijn ‘onware zelf’. En hij zag ook in, dat juist in het niet 
bewuste gebruik van dit mooie denkvermogen, de oorzaak ligt van 
elk menselijk lijden. 

Na deze korte pauze, nam Timeon weer plaats tegenover zijn 
oma op de rots bij de bron. Toen ze haar ogen weer geopend had, 
vervolgde oma weer haar verhaal.

‘Na vandaag gaan we richting Quillan, ook een oude kathaarse 
stad. Maar helaas is ook deze stad in het verleden in bezit genomen 
door Simon de Montfort, de hater van de katharen. Maar voordat 
we Les Labadous, dus dit gebied met zijn zuiverende werkingen, 
gaan verlaten, wil ik nog wat verder met je praten over ons 
denkvermogen en ook nog een zuiveringsritueel met je doen. 
Er schuilt namelijk ook nog een innerlijk gevaar in het onjuiste 
gebruik van ons denkvermogen. Ik kan bijvoorbeeld een oordeel 
gaan vellen over een heel eerlijk gevoel dat ik heb, bijvoorbeeld 
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Kun je nu diep inzien welk gevaar besloten ligt in oordelen, en op 
alles en iedereen je mening loslaten?’ vroeg oma aan Timeon. 

Ja dat zie ik nu in,’ reageerde Timeon. 

‘Wat de mens dan vanuit zijn onwetendheid geneigd is te doen,’ ging 
hij verder, ‘is de situatie of de ander te kneden naar het denkbeeld 
in zijn hoofd. Maar dan begin je eigenlijk aan de verkeerde kant, 
want het denkbeeld is een illusie en de situatie of de mens waarover 
werd geoordeeld, is gewoon wat die Is, is dus waar. Zo verminken 
we, zonder het te weten, met onze denkbeelden het leven dat van 
nature heel is.’ 

‘Inderdaad,’ zei oma. 

‘Dus in elke spanning die we ervaren, heeft God dus voor ons 
eigenlijk de volgende boodschap verpakt: ‘Doorzie de misvatting, 
die aan elke spanning ten grondslag ligt, en laat je denkbeelden, 
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Wanneer een situatie zijn maximale veranderingsmogelijkheid 
heeft bereikt, en je daarna toch nog blijft vasthouden aan het 
ideaalbeeld, dan gaat deze scheppingskracht zich tegen je keren 
en wordt destructief. Dan wordt de verandering, die je met je 
denkvermogen nastreeft, niet meer natuurlijk, maar geforceerd. En 
het gevolg daarvan is, dat de natuurlijkheid van de situatie wordt 
verminkt, begint te ontaarden, waarmee je het leven als geheel weer 
geweld aandoet. Wanneer het allemaal niet meer lukt om jouw 
denkbeeld aan de uiterlijke werkelijkheid op te leggen, dan slaat 
de creatieve spanning naar binnen en krijgt daar een negatieve 
lading. Door de innerlijke stress die dan wordt opgebouwd, raken 
we gefrustreerd en worden we boos. En als we deze spanning niet 
tijdig naar buiten toe uitleven, zal deze zich als negatieve energie in 
onze lagere energielichamen vastzetten. 

En vanuit onze onwetendheid, geven we dan de starheid van de 
situatie of van de mens die in onze ogen niet mee wil werken, de 
schuld van het lijden dat we dan ervaren. Maar we realiseren ons 
niet, dat de ware oorzaak van onze frustratie ligt in het feit, dat 
wij ons niet kunnen neerleggen bij De Waarheid van de situatie. 
Dus niet kunnen neerleggen bij de situatie, die simpelweg zijn 
natuurlijke weg volgt en ook zijn natuurlijke begrenzingen heeft. 
Kortom; Onze onjuiste omgang met denkbeelden, die voortkomt 
uit onze onwetendheid of zelfzuchtigheid, zorgt er dus voor, dat 
we zonder het te beseff en, zowel onszelf als onze omgeving met 
negatieve energie belasten,’ besloot oma.

‘Hieruit blijkt opnieuw, hoe belangrijk het is om heel wakker met 
onze gedachten om te gaan,’ zei Timeon.

‘Ja, dat klopt helemaal,’ zei oma. 

‘Ik wil je nog een laatste voorbeeld geven, waaruit blijkt dat we 
voorzichtig met onze gedachten moeten omgaan. Als we ons niet 
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over een gevoel van verdriet. Maar door met mijn gedachten een 
verhaal te gaan maken over dat pure gevoel, vermink ik als het 
ware de natuurlijkheid van die ervaring. 

En door de negatieve aandacht die ik aan het gevoel geef, door er 
met mijn denken iets van te gaan vinden, zal ik me nog vervelender 
gaan voelen. Want alles wat je met je denken aandacht geeft, zal 
groeien, ook een negatieve emotie. Het gevoel van verdriet, is van 
nature geneigd ook weer spontaan op te lossen, als ik het maar de 
ruimte geef die het verdient, dus het op een natuurlijke wijze laat 
uitwerken, zonder in te grijpen of er mijn gedachten over te gaan 
vormen. Kun jij inzien wat ik hiermee bedoel?’ vroeg oma.

‘Ja, de vervormingen die met het denkvermogen gepaard kunnen 
gaan, staan me nu helder voor ogen,’ was zijn antwoord. 

‘We hebben nu uitvoerig gesproken over een aantal gevaren, die 
schuilen in het onjuiste gebruik van ons denkvermogen,’ ging 
oma verder, ‘dus in het prachtige scheppende vermogen dat in 
ons derde energiecentrum zetelt en ons tot mens maakt. Toch wil 
ik je nog een paar gevaren noemen, die met dit denkvermogen te 
maken hebben en waarover we nog niet eerder spraken.’ 

‘Zoals ik je al eerder vertelde, hebben onze gedachten een 
scheppende kracht. Wanneer bijvoorbeeld de werkelijkheid aan 
verandering toe is, dan creëren we in ons hoofd een denkbeeld, over 
waar het volgens ons met de situatie naartoe moet. En daarmee 
ontstaat een creatieve spanning tussen beeld en werkelijkheid. 
Zoals gezegd, draagt het denkbeeld scheppingskracht in zich, en 
die kracht zorgt ervoor, dat het denkbeeld zich wil verwezenlijken. 
Op deze wijze is een denkbeeld dus een kracht die de werkelijkheid 
vooruit stuwt, dus doet evolueren. Tot zover de positieve werking 
van gedachten. Want de scheppingskracht van een denkbeeld 
heeft namelijk een natuurlijke grens. 
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‘En dit alles zal stoppen, wanneer de regie door het zelfzuchtige 
zelf-bewustzijn, dat in het derde energiecentrum van de aardse 
mens zetelt, wordt overgenomen door het hoger trillende 
hartbewustzijn. En dat zal plaatsvinden, wanneer het vierde 
energiecentrum in het hart begint te ontwaken. Dan pas zal de 
mensenziel zijn fundamentele misvattingen gaan doorzien, dus 
ook zijn heilige geloof een zelfstandig persoon te zijn. 

Door te gaan leven vanuit een ontwaakt hartbewustzijn, dat 
dus ook wel het eenheidsbewustzijn wordt genoemd, zal een 
destructieve gedachte, zodra deze opkomt, worden ontmaskerd en 
zal zo geleidelijk ophouden te bestaan. Dan word je onzelfzuchtig, 
oordeelloos, verwachtingloos en ook vol mededogen naar elke 
mensenziel die nog onwetend is. Ook groeit er dan in je hart een 
onvoorwaardelijke liefde voor alles wat leeft, en niet op de laatste 
plaats voor jezelf,’ zei oma.

‘In het 2e stadium van je scholingsweg,’ ging ze verder, ‘dus 
wanneer jouw innerlijk gedurende het 1e stadium in voldoende 
mate gezuiverd is, zal je hart zich op natuurlijke wijze verder gaan 
openen. En daardoor kom je oog in oog te staan met de Goddelijke 
Liefde in je hart, die alles weer één maakt. Ook kun je je dan 
overgeven aan de Goddelijke Waarheid, die jou leert, dat alles 
simpelweg ‘is zoals het IS’, en niet zoals jij denkt dat het is, of zoals 
je graag zou willen dat het is.’

En hier was oma weer even stil.

‘Uit alles wat ik je hiervoor heb gezegd,’ ging ze verder, ‘zal je 
duidelijk zijn geworden, dat jij ook op deze derde trede zal worden 
uitgenodigd om een innerlijke strijd te leveren. Deze strijd zal 
in het teken staan, van het ontmaskeren en het loslaten van al 
je oordelen, stellige overtuigingen en verwachtingen, met hun 
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helder bewust zijn van onze gedachten,’ ging ze verder, ‘kunnen we 
namelijk ook nog op een andere manier grote schade aanrichten 
aan onszelf, aan anderen en aan het leven als geheel. Wanneer er 
bijvoorbeeld negatieve of destructieve gedachten in ons opkomen, 
en we voeden deze met de energie van onze aandacht, dan hebben 
ook deze gedachten scheppingskracht. Dus hebben ook deze 
gedachten de neiging om zich in ons leven te gaan waarmaken. Zo 
werkt de kosmos nou eenmaal. Stel je voor dat ik kwaad spreek 
over iemand, of negatieve gedachten heb over mezelf. Dan is dat 
dus niet zo onschuldig als het lijkt. Met deze negatieve woorden 
of zelfs gedachten, vervuil ik als het ware het energieveld van de 
ander of van mijzelf,’ zei oma.

‘Ja, ook hieruit blijkt weer, dat we heel bewust en zorgvuldig met 
onze gedachten om moeten gaan,’ reageerde Timeon.

‘Inderdaad.’ zei oma met een trotse blik. 
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Onderzoek dan, in hoeverre jij met dat gestolde denkbeeld, het 
stromende leven, dus levende mensen en situaties, tekort doet. 
Vraag je daarbij ook af, of jij die stellige overtuiging of verwachting 
nog langer moet vasthouden om te kunnen overleven. En als jij 
je dan wilt bevrijden van dat vastgezette denkbeeld, blijf er dan 
vanuit liefde naar kijken en doe verder niets. Als het tijd is om 
dat bevroren denkbeeld los te laten, zal het spontaan smelten en 
oplossen. Dat zal gebeuren door de warme kracht van je liefdevolle 
innerlijke blik,’ zei oma.

‘En ook nu weer die belangrijke waarschuwing die je nooit mag 
vergeten Timeon. Voel nooit schuld of schaamte, omdat jij er 
bepaalde oordelen, overtuigingen of verwachtingen op na houdt. 
Bedenk dat die denkbeelden je ooit hebben geholpen, om als 
aardse mens te overleven. Maar besef ook dat ze nu niet langer 
vastgehouden hoeven worden. Wees ook nu weer mild en lief voor 
jezelf, en zonder oordeel. Maar durf gewoon alles vanuit mildheid 
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destructieve uitwerkingen. En daardoor zal het vermogen in je 
vrijkomen, om je weer op een gezonde manier te verbinden met 
het aardse rijk van het mentale leven, waaruit je als aardse mens 
veel steun kunt putten. Dus zoals ik je bij de zuivering van de vorige 
twee energiecentra een opdracht gaf, wil ik dat ook nu weer doen. 
En daarvoor is deze Bron van Maria Magdalena een hele geschikte 
plek.’

Na deze woorden werd oma stil en sloot haar ogen. Ze leek weg te 
zinken in een diepe meditatie. Toen oma na enkele minuten haar 
ogen weer opende, herinnerde ze zich weer waar ze was. Ze zag de 
Bron van Maria Magdalena voor zich, en wist wat een passende 
opdracht voor Timeon zou zijn.

‘In deze opdracht, die bij de derde bewustzijnstrede hoort,’ zei oma 
toen, ‘word je weer uitgenodigd om innerlijk onderzoek te doen, 
maar nu naar de vertroebelingen door een onjuist gebruik van je 
denkvermogen. Ontbloot daarom nu je voeten, houd ze onder het 
straaltje water bij de rots, en sluit je ogen. In navolging, op wat 
Maria Magdalena vele eeuwen geleden op deze plek deed, was ik 
nu jouw voeten. 

En om jouw innerlijk te zuiveren op het niveau van de derde 
bewustzijnstrede, dus de trede van het aardse denken, vraag ik jou 
het volgende te doen. Vraag je het komende uur, in stilte af, welke 
stellige meningen, oordelen, verwachtingen en overtuigingen zich 
in jouw derde energiecentrum hebben vastgezet. Roep ze als het 
ware één voor één wakker uit je onderbewustzijn. En steeds als je 
innerlijk weer iets gevonden denkt te hebben, leg dan je linkerhand 
weer op je hart. En nodig dan dat stellige denkbeeld, zonder er 
een oordeel over te hebben, uit in de liefdevolle ruimte van je 
Stille Midden. Stuur als het ware dat bevroren denkbeeld, met je 
aandacht naar je hart, en laat het daar rusten. Zet er vervolgens 
vanuit Onvoorwaardelijke Liefde het bewustzijnslicht op. 

“Gedachten hebben scheppingskracht, 
    dat kan vanuit innerlijke sturing leiden tot 
    een zegen, maar ongestuurd tot een ramp
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ondersteunen, vraag ik je om nu dit derde gewaad om je schouders 
te leggen. 

Oma hing nu een geel gewaad om de schouders van haar kleinzoon. 

‘Dit gewaad heeft de kleur van zuiver geel. De vibratie die 
uitgaat van deze derde kleur van de regenboog, zal je helpen 
om het derde energiecentrum in je wervelkolom te zuiveren van 
alle vertroebelingen door je denken. De zuivering van je derde 
energiekolkje, zal je de bewuste macht teruggeven over je innerlijke 
denkwereld,’ besloot oma. 

Toen keerde Timeon zijn aandacht weer naar binnen voor zijn 
innerlijk onderzoek. En ook nu zag oma hem weer regelmatig zijn 
linkerhand naar zijn hart brengen, terwijl ze zijn voeten waste. Na 
elke minuten droogde oma de voeten van haar kleinzoon af met 
de onderzoom van haar kleed, en verwarmde ze liefdevol met haar 
warme handen. Na ruim een uur opende Timeon weer zijn ogen en 
keerde hij zich weer naar zijn oma. 

‘Ik zie nu in, waarom u zonder oordeel en zonder verwachting 
bent. En ik zie ook in, hoe heilzaam dat is voor uw relatie met al 
het leven dat u omringt. Ik heb nu namelijk ervaren, waarom uw 
oordeelloosheid ook een heilzame werking heeft op mij. Door uw 
oordeelloosheid geeft u mij namelijk het gevoel, dat ik er helemaal 
mag zijn in mijn nog onvolmaakte natuurlijke eigenheid. In alles 
laat u mij in mijn eigen waarde, en ik wil u daar heel erg voor 
bedanken,’ zei Timeon.

‘Wees trots op deze mooie inzichten en ik wil je bedanken voor je 
lieve woorden,’ zei oma.
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eerlijk onder ogen te zien. Aanvaard dat je een mensenziel bent die 
onderweg is. Een mensenziel die onderweg is om te groeien naar 
Goddelijke Volmaaktheid, maar die nu nog niet volmaakt hoeft te 
zijn. Het enige wat God van ons vraagt, is zoveel mogelijk aanwezig 
te zijn in het moment, en van daaruit steeds opnieuw onze intentie 
te vernieuwen om het goede te doen en te zijn. Kortom, durf je als 
een vrije vlinder te laten meestromen met de wind, die elk moment 
een andere richting kiest.’

Weer vroeg oma of hij bereid was tot dit nieuwe innerlijke 
onderzoek.

‘Natuurlijk wil ik ook deze nieuwe opdracht uitvoeren, maar deze 
lijkt mij wel moeilijk,’ zei Timeon. 

‘Om ook deze laatste zuiveringsoefening met een ritueel te 
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Poort 5   
Timeon krijgt zijn 
eerste grote inwijding 
in Ussat-les-Bains

-Stier-

199

Château de Foix
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Rol

Doorzetter

Natuur

Groeit en gedijt

Aanleg

Praktisch ingesteld, vasthoudend 

en rustig doorzettend
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-Stier- 
Sterrenteken bij Poort 5

Aarde-teken

(introvert/stabiliserend)

(21 april - 21 mei)

Heersende planeet Venus

Geeft kracht tot liefhebben, harmoniëren 

en creëren van schoonheid 

Aartsengel Chamuël 

Helpt je jouw innerlijke vrede 

te hervinden
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Toen de koningszoon de brief van zijn ouders had gelezen, zei hij:

‘De inhoud van de brief kwam overeen met dat, wat in mijn hart 
geschreven was. 
Onmiddellijk herinnerde ik mij, dat ik een koningszoon was, en ook 
voelde ik in mijn hart weer de grote liefde voor mijn ouders. 
Ook aan de parel dacht ik weer, waarvoor ik naar Egypteland was 
gezonden. 
Ik spoelde mijn mond, en bond de strijd aan met de woedend sissende 
slang, die ik met mijn gezuiverde woorden betoverde. 
Op deze wijze heb ik de parel veroverd. 
Ik keerde mij om, om de parel naar mijn ouders te brengen. 
Het vuile gewaad deed ik van mij af en liet het achter in het Onderland. 
Terstond spoedde ik mij op weg naar huis, aangetrokken door het Licht 
van het Oosten. 
Onder de leiding van mijn ontwaakte liefde, ontkwam ik behouden aan 
het grote Labyrinth. 
En thuis aangekomen, werd mij het lichtgewaad omgehangen. 
Het was versierd met lichtende kleuren, met goud en met edelstenen. 
Op het gehele gewaad straalde de beeltenis van de Koning der koningen, 
schitt erend als een saffi  er.’ 
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Mystieke prelude tot Poort 5           

Het Lied van de Parel

Vrije bewerking van een klassieke gnostische vertelling over de reis van 
de ziel, waarschijnlijk opgeschreven in de 3e eeuw in Syrië.

                                                             ---------------

De Koning der koningen en zijn vrouw, heerseres van het Oosten, lieten 
hun zoon afdalen naar Egypte, het Onderland. 
Hij krijgt de opdracht mee, om daar midden in de zee, de zuivere parel 
op te halen, die door de kwaadaardige slang wordt omsingeld.
Hem wordt verteld, dat hij pas zijn koningsmantel mag dragen, als hij de 
lichtgevende parel mee terugneemt naar huis.
In Egypteland aangekomen, valt de koningszoon door het zware eten 
daar, in een diepe slaap. 
Daardoor vergeet hij zijn oorsprong, ook vergeet hij waar hij vandaan is 
gekomen en wat zijn opdracht is.
Zijn ouders horen hiervan en schrijven hem een brief.

                                                             ---------------

‘Lieve zoon, Waak op en verhef u uit de slaap. 
Bedenk dat gij een koningszoon zijt! 
In wiens slavernij zijt gij gebracht? 
Herinner u toch de parel, waarvoor u weggezonden werd. 
Herinner u uw stralende gewaad, de gouden mantel waarmee gij 
opnieuw kan worden getooid.’
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gehechtheden aan materie in het eerste centrum, en ook niet door 
geraaktheid, emoties en negatieve gevoelens in het tweede centrum, 
en tot slot niet door vooringenomenheden, stellige overtuigingen 
en verwachtingen in het derde centrum.’ 

Na deze woorden was oma stil en sloot voor een kort moment haar 
ogen. 

‘Dus wanneer het vergif van hebzucht en begeerte, van angsten en 
negatieve emoties, en van zelfzucht en overtuigingen, onschadelijk 
is gemaakt, ga je alles en iedereen helder zien,’ ging ze verder. ‘Dan 
ben je instaat om in elke situatie de volle Goddelijke Waarheid te 
zien, dus alles te zien, precies zoals het Is, en dus niet langer zoals 
je denk dat het is, of zoals het volgens jou zou moeten zijn. 

Om dit af te ronden, geef ik je nog een voorbeeld. Toen we het 
hadden over jouw verdriet om de dood van je moeder, kon je de 
waarheid omtrent het verdriet en de waarheid omtrent de dood, nog 
niet zien. Maar toen je er eenmaal ruimte aan had gegeven, kon het 
verdriet op een natuurlijke wijze oplossen en worden losgelaten. 
In de ruimte die toen ontstond, kon de diepere betekenis en de 
schoonheid van de dood zich gaan openbaren. Toen ging je zien, 
dat niets zomaar gebeurt, en dat de dood niet het einde is, maar 
ook een mooi begin. En vanuit deze heldere blik, ging je inzien, dat 
alles zijn bedoeling heeft binnen het Goddelijke Plan.’

Toen pauzeerde oma weer even.

‘Lieve oma, ik wil u uit het diepst van mijn hart bedanken voor het 
delen van al uw wijsheden,’ 

Oma glimlachte naar haar geliefde kleinzoon. Toen sloten ze 
allebei hun ogen sloten en gaven ze zich over aan de nacht op deze 
prachtige plek in de buitenlucht. 
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Decaan 5.1  Orion
de Mercurius-Stier (21 tot 30 april)

praktische zin & wijsheid

Brenger van het Licht 
uit de hemel

Oma sloot deze derde zuivering, dus de zuivering van het 
denkvermogen, dat gekoppeld is aan het derde energiekolkje, af 
met de volgende woorden.

‘Lieve Timeon, jouw ziel heeft nu ook de reiniging van je derde 
bewustzijnstrede ondergaan. Dat betekent, dat jij nu het goddelijke 
vermogen, dat in dat derde centrum woont, dus het vermogen 
om een ‘zuiver denkend aards wezen’ te zijn, dus zonder grote 
vervormingen, kunt ervaren en toepassen in je leven. Laten we nu 
een slaapplek maken voor de nacht,’ zei oma.

Voordat ze zich te rusten hadden gelegd onder de heldere 
sterrenhemel, bij de bron van Maria Magdalena, had oma nog een 
paar laatste woorden voor haar kleinzoon.

‘Blijf in de komende tijd ‘endura’ beoefenen, tot alle onreinheden 
zijn weggewassen. Want wanneer je onderste drie energiecentra 
volledig gezuiverd zijn, dan is je waarneming dus niet langer 
vertroebeld door de drie vergiften, en zullen ook je woorden en 
daden zuiver zijn. Ze zullen dan niet meer vertroebeld zijn door 
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fi jne gesprekken. Om Quillan te bereiken, moesten ze hun weg 
vinden door een bergachtig gebied. Ook in deze stad zagen ze weer 
een kasteel dat destijds door het leger van Simon de Montfort was 
geplunderd. Van Quillan waren ze gelopen naar Puivert, met een 
prachtige kasteel op een laag groen heuvelplateau. Oma vond dat 
ik, als aankomend parfait, dit kasteel met eigen ogen gezien moest 
hebben. Het had namelijk lange tijd een veilig onderkomen geboden 
aan de katharen van Occitanië. Maar door zijn ligging was het al in 
1210 ten prooi gevallen aan het leger van de kruisvaarders en de 
Franse koning. En even voorbij Puivert hadden ze een lift gekregen 
van een handelskaravaan, die de stad Foix als eindbestemming 
had.

Inmiddels waren oma en Timeon al behoorlijk thuisgeraakt binnen 
Chateau de Foix, het kasteel van de katharengezinde graaf van 
Foix. Katerina had ze bij hun aankomst aller hartelijkst welkom 
geheten. Ze hadden toen direct hun intrek genomen in het huisje 
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Na hun laatste nacht in dit bos, zetten ze koers naar de stad 
Quillan, de eerste halte op hun lange tocht naar de burcht van Foix, 
waar Katerina, de vriendin van oma op hen wachtte. Het eerste uur 
hadden ze weer zwijgend naast elkaar gelopen, maar toen de zon al 
weer warm begon te worden, begon oma weer te praten. 

‘Lieve Timeon, je hebt nu heel indringend kennis gemaakt met 
het proces van endura, ofwel het proces van innerlijke zuivering. 
Wanneer je door dit proces, jouw lagere vermogens van de aarde 
hebt leren kennen en deze uiteindelijk helemaal hebt gezuiverd, 
dan heb je hierover Meesterschap bereikt. Dan zullen je onderste 
drie snaren zuiver afgestemd zijn op het Natuurlijke Leven hier op 
aarde, waar jij deel van bent. 

Als over een tijdje jouw eerste inwijding heeft plaatsgevonden, 
zul je ook geleidelijk de hogere geestelijke vermogens gaan 
leren kennen en zul je ook daarover meesterschap bereiken. 
Uiteindelijk zal jouw volledige 7-snarige instrument zuiver zijn 
afgestemd op het Grote Leven van God, dat zowel het aardse als 
het hemelse leven omvat. En dat houdt onder meer in, dat je met 
jouw ontwaakte innerlijke zintuigen, ook de Geestelijke Waarheid, 
dus de onzichtbare werkingen en wetten achter de zichtbare 
werkelijkheid zal kunnen gaan waarnemen. Dan zal ook het Grote 
Mysterie van het leven zich langzaam aan jou gaan openbaren. En 
zo helpt de inwijdingsweg jou, om de Goddelijke Volmaaktheid 
steeds dichter te naderen. Maar hierover dus later meer,’ besloot 
oma.

Om uiting te geven aan de warme liefde voor Timeon, pakte 
oma tijdens het lopen de hand van haar kleinzoon, en liet dit 
liefdesgebaar gepaard gaan met een warme glimlach.

Er is inmiddels een lange tijd verstreken. Het was een lange en 
zware reis geweest, maar ook heel mooi en intiem, met nog vele 
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gevorderde beginner of ‘novice’ krijgen. Op dat moment begint 
het 2e stadium van de inwijdingsweg, en die speelt zich in en 
rond het grottencomplex af. Dat stadium zal gericht zijn op het 
tot ontwaken brengen van zijn hartbewustzijn op de vierde trede, 
dus de middelste trede van de trap met de 7 bewustzijnsgraden. 
En met het bereiken van deze middelste trede, zal Timeon een 
‘grensbewoner’ zijn geworden. Want deze vierde bewustzijnstrede 
gaat hem toegang verschaff en tot het neutrale grensgebied tussen 
de drie lagere aardse bewustzijnstreden en de drie hoger trillende 
bewustzijnsgraden, die zijn afgestemd op de onzichtbare geestelijke 
wereld.

En wanneer het kosmische ritme kan worden gevolgd, zal Timeon 
tijdens de volgende lente-equinox, dus rond 21 maart van het 
volgende jaar, dus van 1242, zijn tweede grote inwijding ondergaan. 
En met deze inwijding wordt de vierde inwijdingsgraad van het hart 
bevestigd en afgerond. Dus wanneer de zon zich op het lentepunt 
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van Katerina, dat binnen de kasteelmuren lag. De bedevaart naar 
Rennes-le-Chateau en hun reis door de regio Les Labadous leek 
al weer lang geleden. Oma en Katerina hadden veel bijgepraat en 
Timeon had een vriend gevonden, die buiten het kasteel, beneden 
in de stad woonde. Hij kwam regelmatig met zijn vader mee, 
wanneer die de bewoners van het kasteel kwam bevoorraden. De 
intensieve gesprekken tussen oma en Timeon tijdens de bedevaart, 
hadden nu plaatsgemaakt voor een meer luchtig en ontspannen, 
maar wel heel warm contact. Natuurlijk waren er nog diepzinnige 
gesprekken, waar soms ook Katerina aan deelnam. Vaak gingen 
deze gesprekken over het proces van endura. Regelmatig nodigde 
oma haar kleinzoon uit, om de oefeningen te blijven herhalen. Dus 
de oefeningen die gericht waren op de innerlijke reiniging van de 
lagere energieën die de mensenziel omlaag trekken. Ook zonder 
dat oma dat vroeg, beoefende Timeon endura, want de oefeningen 
en zijn ervaringen tijdens de bedevaart, werkten nog lang in hem 
door en waren hem zeer vertrouwd geworden.

Het was het voornemen van oma, om samen met Timeon in 
september van dit jaar, het is nu 1241, naar Ussat Les Bains te reizen. 
Daar liggen, in het mysterieuze berggebied de Sabarthez, de heilige 
inwijdingsgrotten van de katharen. Het was de bedoeling van oma, 
dat Timeon tijdens de herfstequinox rond 22 september, dus het 
moment waarop de zon zich weer naar binnen begint te keren, de 
grot zou betreden om zijn eerste grote inwijding te ondergaan. En 
met deze grote inwijding zouden de drie eerste inwijdingsgraden 
van de kathaarse scholingsweg worden bevestigd. Het gaat hier dus 
om de graden, die betrekking hebben op de drie aardse vermogens 
in de onderste drie energiekolkjes, die tijdens het proces van 
endura gezuiverd zijn. 

En met deze eerste grote inwijding zou het 1e stadium van de 
scholingsweg, dus het stadium van de rups, zijn afgerond. Dan 
zou Timeon geen leerling of ‘jeune’ meer zijn, maar de status van 
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    de heilige inwijdingsgrotten van de katharen, 
    en op de voorgrond de rivier de Ariège 
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inwijding zal voltrekken. Daarna zal hij zich over Timeon gaan 
ontfermen, gedurende het 2e stadium van zijn scholingsweg. 
Pierre is een parfait en geestelijk leraar met groot aanzien. Hij 
woont en werkt binnen de inwijdingsgrotten van Ussat-Les-Bains. 
Bisschop Marty heeft oma te kennen gegeven, dat hij Timeon graag 
persoonlijk wil begeleiden gedurende het 3e en laatste stadium van 
de inwijdingsweg. Op dit moment maakt de bisschop een lange reis 
naar de Griekse bisschop van de Bogomielen in Constantinopel. 
Met deze mystieke stroming van het christendom, voelden de 
katharen zich zeer verwant. Bogomiel betekent ‘Vriend van God’. 
Ook de Bogomielen lagen onder vuur. Zo werd de Macedonische 
monnik Basil, die in de 12e eeuw in Constantinopel een Bogomielse 
gemeente had gesticht, onder valse voorwendsels bij keizer Alexius 
I van Byzantium uitgenodigd. Ook hij werd verbrand, nadat hij had 
geweigerd zijn eigenzinnige geloofsopvattingen te herzien.

Bisschop Marty heeft aan oma beloofd, dat hij op tijd in Occitanië 
terug zal zijn, om na de tweede inwijding van Timeon, de begeleiding 
van haar kleinzoon over te nemen van monsieur Pierre. Dat zou 
dus volgend jaar moeten plaatsvinden, op het Lentepunt van 21 
maart 1242. Maar hij vroeg haar, om daarover nog niet met Timeon 
te praten, omdat het voorlopig nog niet zover was.

Intussen genoot Timeon van zijn verblijf binnen Chateau de Foix, 
hoewel er ook momenten waren waarop hij zich verveelde. Dat 
was Katerina waarschijnlijk niet ontgaan. Op een ochtend vroeg 
Katerina aan Timeon, of hij belangstelling had, om zijn proces 
van endura nog verder te verdiepen. Katerina was een begenadigd 
parfait en had al vele jaren een geestelijk contact met Aartsengel 
Michael in de andere wereld. Michael had haar een uitvoerige 
boodschap doorgegeven, over het zuiveren van 7 karmische 
patronen, die met de onderste drie energiekolkjes verbonden zijn. 

‘Je oma vertelde me,’ begon Katerina tegen Timeon, ‘dat jij 
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weer naar buiten keert, zal ook voor Timeon de geestelijke wereld, 
dus de wereld van het licht, zich langzaam gaan openen. En na 
die tweede grote inwijding zal Timeon de middelste kerk van het 
grottencomplex van Ussat-les-Bains weer verlaten. Dan vangt in de 
derde kerk het 3e en laatste stadium van de scholingsweg aan. Dan 
wordt hij van een zogenaamde ‘grensbewoner’, een ‘bewoner van 
de twee werelden’, ofwel een ‘geestmens’, die na de aardse wereld, 
zich ook de geestelijke wereld zal eigen maken. In die status als 
geestmens, zal hij werken aan het openen van het bewustzijn op 
zijn 3 hogere treden. En wanneer deze hogere bewustzijnsgraden 
in hem ontwaken, zullen ze Timeon toegang gaan verschaff en tot 
de onzichtbare geestelijke dimensies van het bestaan. Dus tot de 
nog hoger trillende engelenrijken van de onzichtbare zielenwereld. 
En deze mystieke werelden worden ook wel de zielenrijken of ‘de 
hemelen’ genoemd. 

En wanneer ook gedurende dat 3e stadium van de inwijdingsweg, de 
kosmische dynamiek kan worden gevolgd, zal Timeon uiteindelijk, 
gedurende de Winterwende van 1243, zijn geestelijke scholingsweg 
afronden met de hoogste inwijding. Met deze laatste inwijding, 
worden de inwijdingsgraden bevestigd, die betrekking hebben op 
de drie Geestelijke Vermogens van Timeon als geestmens. Dan 
zal hij het sacrament van ‘consolamentum’ ontvangen, waarbij 
bisschop Bertrand Marty hem zal dopen door handoplegging. En 
door deze doop, zal de Christusgeest in het hart van Timeon, weer 
defi nitief in open verbinding worden gebracht, met de Heilige 
Geest van het universum. En daarmee is zijn wedergeboorte als 
Godmens een feit. En deze wedergeboorte wordt ondersteund 
door de kosmische krachten, omdat tijdens de Winterwende van 
22 december het keerpunt valt, waarop ook de nieuwe zon wordt 
wedergeboren.

Maar zover is het nog lang niet. Oma heeft met bisschop Marty 
afgesproken, dat hun gezamenlijke vriend Pierre, de eerste 
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Op de eerste plaats noemde hij Arrogantie en Macht, daarna 
Verslaving, vervolgens Oordelen of Vooroordelen, Geweld, Haat, 
Slachtoff erschap en tot slot Schuld en Schaamte.

En hier pauzeerde Katerina even.

‘Bedoelt u daarmee, dat mijn ‘schijn-zelf’, met deze gedrags-
patronen, zich heeft geprobeerd staande te houden tegenover de 
buitenwereld?’ vroeg Timeon. 

‘Ja, dat klopt. Maar zonder dat jij je dat bewust was, heb jij als 
mensenziel hiermee wel een karmische ‘schuld’ opgebouwd naar 
je broeders en zusters, ofwel naar God. En hoewel deze ‘schuld’ 
voor iedereen anders is, en ook vaak vanuit onwetendheid of 
vanuit onmacht is ontstaan, zul je deze als mensenziel ooit met 
God moeten vereff enen. En als dat niet in dit leven gebeurt, dan 
wordt jou daarvoor gelegenheid geboden in het hiernamaals of in 
een volgend aards leven. En natuurlijk heb jij hier al aan gewerkt 
gedurende je reis door het zuiveringsgebied Les Labadous. Dus in 
jouw geval zal er slechts sprake zijn van een restschuld,’ reageerde 
Katerina.

‘Maar hoe zou ik die restschuld, die zich nu nog in mijn innerlijk 
verborgen houdt, kunnen vereff enen?’ vroeg Timeon.

‘Nou het is zo,’ reageerde Katerina, ‘dat Michael elke mensenziel 
uitnodigt, om zich via innerlijk onderzoek, te zuiveren van zijn of 
haar karmische last. Dus van de schuldenlast die de mensenziel, 
ook over de dood heen, in zijn onderbewustzijn met zich 
meedraagt. Want zolang deze karmische last niet is vereff end, 
zal deze onbewust het denken, spreken en handelen van deze 
mensenziel vertroebelen. En daardoor zal hij, zowel in zijn eigen 
innerlijke wereld, als ook in de buitenwereld, schade toebrengen 
en lijden veroorzaken.’
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gedurende jullie bedevaart naar Rennes-le-Chateau en het gebied 
Les Labadous, het proces van endura al uitgebreid hebt beoefend. 
Ik heb begrepen dat jij dat hebt gedaan, door het zuiveren van 
de drie lagere bewustzijnstreden, op de trap met 7 treden in je 
wervelkolom,’ zei Katerina. 

‘Nu heeft mijn geestelijke gids Michael, die in de andere wereld 
verblijft, aan mij een uitvoerige boodschap doorgegeven, over 
de reiniging van 7 karmische patronen. Het is namelijk zo, dat 
elke ziel, dus ook mijn en jouw ziel, gedurende zijn vele levens, 
op een onbewust niveau 7 karmische patronen heeft opgebouwd. 
Deze patronen dienden als overlevingsmechanismen voor het 
zogenaamde ‘schijn-zelf’. Michael noemde de volgende 7 karmische 
patronen:
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ook andere mensen, en natuurlijk ook mijzelf, soms ernstig tekort 
kan doen. Ik zou het dus heel erg waarderen, als u mij daarbij wilt 
helpen,’ besloot hij.

‘Dan stel ik jou voor,’ zei Katerina, ‘om de komende 7 weken, je 
innerlijk onderzoek te richten op steeds 1 van deze 7 karmische 
patronen. Keer je elke dag van de week, voldoende tijd naar binnen 
voor een grondig innerlijk onderzoek naar het karmische patroon 
van die week. Bekijk het betreff ende patroon, elke dag vanuit een 
ander perspectief, of onderzoek steeds een ander aspect van het 
patroon. Word je op deze manier bewust van de last, die zich door 
het betreff ende karmische patroon, gedurende je vele levens tot nu 
toe, in jouw onderbewustzijn heeft vastgezet. 

Neem rustig de tijd voor dit innerlijk onderzoek, en wees vooral 
mild voor jezelf. Veroordeel jezelf nooit en voel je ook nooit 
schuldig over je innerlijke ontdekkingen. Besef dat jij, net als elke 
andere mensenziel, onderweg bent naar Goddelijke Volmaaktheid, 
maar dat nu nog niet hoeft te zijn. Alles heeft zijn natuurlijke tijd, 
dus forceer niets.’

Na een korte pauze vervolgde Katerina haar verhaal.

‘En steeds na afl oop van je dagelijkse onderzoek, stelt Michael je de 
volgende vier vragen:

De eerste vraag is: Ben jij bereid om, voor deze door jou 
veroorzaakte disbalans binnen de kosmos, tegenover God oprecht 
je spijt te betuigen? Daarna: Ben jij vervolgens bereid om jezelf, 
vanuit mildheid en onvoorwaardelijke Liefde, te vergeven voor 
het opbouwen van dit karma? En dan: Ben je nu bereid om dit 
opgebouwde karma en dit karmische patroon, los te laten? En 
tot slot: Ben je bereid om, wanneer het karmische patroon, in de 
komende tijd toch weer zijn stempel wil drukken op jouw denken, 
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Decaan 5.2  Eridanus
de Maan-Stier (1 tot 10 mei)

praktische zin & aanpassingsvermogen

Rechter die vanuit zuiverheid 
recht spreekt

‘En nu heb ik een vraag aan jou,’ zei Katerina. Zoals je misschien 
weet, ligt Chateau de Foix waar we nu zijn, op de grens van 
Zevenland, dus van het oude Septimanië. En op deze speciale 
plek wil ik je vragen, of jij bereid bent om afscheid te nemen van 
de restanten van de 7 onbewuste karmische patronen. Dus de 
gewoontepatronen, die niet langer levendienend zijn, maar zich 
nog steeds in jouw onderbewustzijn schuil houden. 

Nogmaals, je kunt dit zien als een verdieping van het proces van 
endura, zoals je dat onder leiding van je oma hebt beoefend. Als 
je dit wilt doen, moet je natuurlijk allereerst bereid zijn, om die 
verborgen gedragspatronen via eerlijk innerlijk onderzoek op 
te sporen. En wanneer je ‘ja’ zegt op mijn vraag, wil je dan ook 
steeds het zuiveringsritueel uitvoeren, dat Michael mij heeft 
doorgegeven?’ vroeg Katerina aan Timeon.

‘Ik denk dat dit een boeiende verdieping is van mijn proces van 
zuivering,’ reageerde Timeon enthousiast. En hij ging verder: 
‘Ik wil heel graag worden verlost van deze karmische patronen, 
waarvan ik me maar zeer ten dele bewust ben. Ik realiseer mij, 
dat ik met deze onbewuste patronen, andere levensvormen, maar 
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Chateau Roquefi xade, eveneens gebouwd om het graafschap Foix 
te beschermen. Het kasteel lag op een steile rots, 8 mijl ten oosten 
van Foix, richting Lavelanet. Oma en Timeon kregen in het nieuwe 
kasteel een smalle kamer aangewezen, op de begane grond van 
de oostelijke vleugel. Katerina mocht binnen de vestingmuren 
een klein huisje betrekken. Oma wist te vertellen, dat vanuit dit 
kasteel, de burcht Montsegur, dus de zetel van het katharisme, dat 
aan de zuidelijke horizon in de verte te zien was, werd bevoorraad. 
Het duurde niet lang voordat Timeon op deze nieuwe plak zijn 
oude ochtendritueel weer opnam. Ook hier had hij vlak bij de 
klif, onder een mooie boom weer een fi jne plek gevonden, ver van 
het rumoer binnen de burcht, met uitzicht op het berggebied en 
het dorp Roquefi xade. Na een tijdje was Katerina nieuwsgierig 
geworden naar de ervaringen van Timeon. Ze zocht hem op onder 
zijn favoriete boom, uitkijkend over het dal beneden.
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spreken en handelen, er resoluut ‘nee’ tegen te zeggen?’

Toen pauzeerde Katerina weer even.

‘Wanneer je dit bij elk karmische patroon, steeds opnieuw 
met werkelijke overgave hebt gedaan, dan zal het opgebouwde 
karma, dat voortkwam uit dat betreff ende gedragspatroon, zich 
uiteindelijk oplossen. Voel je helemaal vrij om dit wel of niet te 
doen Timeon. En weet ook, dat je oma ermee heeft ingestemd, dat 
ik jou dit voorstel zou doen,’ zei Katerina tot slot.

‘Wat fi jn dat u mij hiertoe uitnodigt. Ik ga deze uitdaging heel 
graag aan,’ zei Timeon.

Die ochtend zag oma, dat Timeon zich binnen het complex van 
Chateau de Foix terugtrok op het wat lager gelegen plateau met 
de mooie tuinen. In de schaduw van een boom zag ze hem op het 
gras een meditatiehouding aannemen. Ze maakte hieruit op, dat 
het gesprek tussen Katerina en Timeon had plaatsgevonden en dat 
Timeon op de uitnodiging van haar vriendin was ingegaan. Ook 
Katerina zag dat Timeon in een vast ochtendritueel, zich steeds 
onder de boom in meditatie terug trok. Ze was verheugd over 
zoveel enthousiasme en volharding.

Maar aan dat vaste ochtendritueel was plotseling een einde 
gekomen. Het is namelijk zo, dat de bevechter van de inquisitie, 
graaf Rogier Bernard II van Foix, zich vlak voor zijn dood alsnog 
met de kerk van Rome had verzoend. En in de kerk van Saint-
Jean-de-Verges, even ten noorden van Foix, had hij zich ook 
onderworpen aan de Franse kroon. Dit alles hield in, dat de 
katharen niet meer veilig waren binnen deze kasteelmuren van 
Foix.

Op een nacht waren oma, Katerina en Timeon vertrokken naar 
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Alle stromingen van het Christendom zeggen dat God Liefde is. Hoe 
kan een geestelijke, die God wil dienen, tot zulke gruwelijkheden 
in staat zijn? Ik haat deze man. En ik heb in mijzelf ontdekt, dat 
ik bereid ben om zijn geweld met geweld te vergelden. En op deze 
ontdekking ben ik niet trots,’ zei Timeon.

Er schoten tranen in de ogen van Timeon. Hoe kon hij van deze 
haat en deze wrok worden verlost?

‘Lieve Timeon, wees niet teleurgesteld over jezelf. Veroordeel 
jezelf niet om deze gedachte en voel ook geen schuld of schaamte. 
Probeer slechts te doorgronden waarom Michael ons bewust 
wil maken voor de destructieve krachten, die in deze karmische 
patronen van Haat en Geweld besloten liggen. Geweld met geweld 
vergelden lost niets op, kijk naar alle oorlogen in de geschiedenis. 
En toch is deze reactie heel menselijk,’ zei Katerina.

‘Maar het proces van endura is er toch juist op gericht, om mijn 
aardse menszijn te overstijgen? Maar ik weet niet hoe ik hier, op 
een meer wijze manier naar moet kijken,’ reageerde Timeon met 
betraande ogen.

‘Besef op de eerste plaats dat niemand volmaakt is, dus ook 
Dominicus en zelfs de paus niet. In onze ogen zijn zij verdwaald, 
maar in hun ogen dienen ze slechts de Hoogste Waarheid. Omdat 
niemand van ons de hoogste goddelijke volmaaktheid heeft 
bereikt, is het niet aan ons om te oordelen. Laat dat oordelen 
over aan God. God zal er voor zorgen, dat door de werking van 
de Kosmische Wet van Dynamisch Evenwicht, alle karmische 
schulden door de schuldenaar ooit weer vereff end zullen worden. 
Op deze natuurlijke manier zal geen kwaad onbestraft blijven. 
Maar voor ons als mensenziel, is het goed om ons te realiseren dat 
bloed niet kan worden weggespoeld door bloed, maar slechts door 
helder water. Zo kan haat niet worden teniet gedaan door haat, 
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‘Ik zie dat jij je innerlijk onderzoek heel serieus hebt opgevat 
Timeon. Wil je mij al iets vertellen over je ontdekkingen,’ vroeg 
Katerina.

‘Er zijn tot nu toe twee dingen, die me erg hebben bezig gehouden,’ 
zei Timeon tegen Katerina. ‘Bij het onderzoeken van het karmische 
patroon van ‘Arrogantie en Macht’, heb ik ontdekt, dat ik me 
onbewust soms beter voel dan andere mensen, omdat ik de 
inwijdingsweg volg en zij niet. Ik voelde me niet trots toen ik 
deze ontdekking deed. Ik ben er achter gekomen, dat dit volstrekt 
misplaats is, omdat we als mensenziel allemaal gewoon onderweg 
zijn, ook ik. De ene ziel beloopt de levensweg al wat langer en 
is daarom al wat ouder en dus wat wijzer dan de andere. Zoals 
een ouder mens niet beter is dan een jong kind, is een oudere 
mensenziel slechts ouder dan de andere mensenziel, maar nooit 
beter,’ besloot Timeon. 

‘Wat een prachtige ontdekking is dat. De kathaarse broederschap 
kan trots zijn op een leerling met zoveel oprechtheid en wijsheid,’ 
zei Katerina.

‘U moet dat niet te snel zeggen,’ onderbrak Timeon haar, ‘want ik 
heb nog een gruwelijke ontdekking gedaan. En dat is een patroon 
in mij, waar de broederschap niet zo trots op zal zijn. Bij het 
onderzoeken van de karmische patronen ‘Haat’ en ’Geweld’, heb 
ik ontdekt dat ik grote haatgevoelens koester naar de Spanjaard 
Dominicus de Guzmán. Dit is de man die nog niet zolang geleden 
een eigen kloosterorde heeft opgericht. Dominicus is speciaal naar 
Occitanië gekomen om de katharen te bestrijden. Veel leden van 
ons broederschap zijn door de pauselijke inquisitie, die onder zijn 
leiding stond, op de brandstapel terecht gekomen. Deze Dominicus 
meent dat hij De Waarheid kent omtrent de weg van Jezus en 
voelt een grote haat naar ons, omdat hij ons ziet als verdwaalde 
gelovigen.

Poort 5. Timeon krijgt zijn eerste grote inwijding in Ussat-les-Bains



221

je proberen uit te leggen, wat hieraan ten grondslag ligt. Ik moet 
daarvoor eerst een paar voorbereidende stapjes zetten. Ik neem 
aan dat jouw oma met jou gesproken heeft over de twee werelden, 
dus over de zichtbare aardse wereld en de onzichtbare geestelijke 
wereld ofwel het hemelse domein of zielenrijk.’ 

Timeon knikte.

‘Ook heeft ze ongetwijfeld gezegd, dat deze werelden samen de 
schepping vormen en in elkaar verweven zijn. Waarschijnlijk 
vertelde ze ook, dat deze materiële buitenwereld hier om ons 
heen, een uitdrukking is van die innerlijke energiewereld, die 
je niet kunt zien. Die innerlijke geestelijke wereld is heel echt, 
misschien nog wel echter of wezenlijker dan deze buitenwereld, 
omdat deze aardse wereld uit die onzichtbare wereld voortkomt. 
Ook zal je oma erover hebben gesproken, dat die innerlijke wereld 
voor de mensenziel, pas zal worden ontsloten, dus pas kan worden 
waargenomen, wanneer de vierde bewustzijnstrede in het hart 
zich geopend heeft. En dat zal pas gebeuren, wanneer de aardse 
vermogens binnen de onderste drie energiekolkjes gezuiverd zijn. 
Pas dan zullen de hogere geestelijke vermogens binnen de hogere 
energiecentra tot ontwikkeling kunnen komen. Klopt het, dat dit 
allemaal niet echt nieuw voor je is,’ vroeg Katerina.

‘Ja hierover heeft oma eerder met mij gesproken, maar het is fi jn 
om het allemaal uit uw mond nog een keer te horen,’ reageerde 
Timeon.

‘Dat is mooi. Nu is het zo,’ ging Katerina verder, ‘dat de aardse 
vermogens van de mens zich bedienen van het denken in het hoofd, 
en dus van gedachten, woorden, begrippen en denkbeelden. Terwijl 
de hogere zintuigen van de mensenziel, niet door de woorden van 
het hoofd worden aangestuurd, maar door het ervaren via het hart. 
In die hogere gebieden schieten woorden, namen en begrippen 
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maar slechts door Liefde,’ zei Katerina.

Timeon was stil en liep naar de rand van de klif om deze woorden 
van Katerina te overdenken. Katerina verliet de plek, omdat ze zag 
dat Timeon nu alleen wilde zijn. Het was hem duidelijk geworden, 
dat geweld niet met blind geweld moet worden beantwoord. Toch 
vroeg hij zich af, hoe het kon zijn dat deze geestelijk leiders, die 
met het gezag binnen de kerk van Rome bekleed zijn, zo verdwaald 
konden zijn. Hij nam zich voor om, zodra de gelegenheid zich 
voordeed, deze vraag aan Katerina te stellen. Toen hij haar in 
diezelfde week, op de binnenplaats van het kasteel weer tegen het 
lijf liep, legde hij zijn vraag aan haar voor.

‘Lieve Timeon, dat is inderdaad moeilijk te begrijpen, maar ik zal 
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leiders van de kerk van Rome,’ vroeg Timeon. 

Katerina glimlachte om het ongeduld van de jongen. 

‘Daar kom ik nu op,’ ging ze verder. ‘Hoewel deze geestelijke leiders 
zich dus wel bezighouden met de geestelijke wereld, kunnen de 
meeste van hen toch de innerlijke boodschap van Jezus nog niet 
verstaan. Hun geestelijke ontwikkeling heeft betrekking op de 
‘Uiterlijke Weg van Jezus’, dus op de leerstellingen en dogma’s, 
niet op innerlijke ervaring via het geopende hart. Het zijn dus 
eerder schriftgeleerden dan mystici. 

En omdat zij de innerlijke boodschap van Jezus nog niet kunnen 
verstaan, bestaat deze voor hen ook niet. En daardoor zien zij 
iedere mysticus, die zich wel op de innerlijke of mystieke weg richt, 
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meestal tekort. Het innerlijke weten wordt in het hart namelijk 
direct ervaren, en daarbij is het denken niet, of slechts zijdelings 
betrokken. Dus als je dit samenvat, kun je zeggen, dat het denken 
is gericht op het ontwikkelen van uiterlijke kennis over de 
uiterlijke wereld. Terwijl het directe ervaren via het hart, leidt tot 
innerlijke kennis over de innerlijke, ofwel de geestelijke wereld. En 
natuurlijk heeft je oma het ook met je gehad over de ‘Uiterlijke Weg 
van Jezus’ en de ‘Innerlijke Weg van Jezus’. Want Jezus had door 
zijn hoge geestelijke ontwikkeling, zowel toegang tot de uiterlijke 
aardse als tot de innerlijke geestelijke werkelijkheid. Hij bracht 
zijn boodschap dus als het ware in twee lagen, waarmee hij zowel 
de hoofden van de gelovigen als de harten van de zogenaamde 
mystici bediende. 

Zijn aanwijzingen voor de Uiterlijke Weg vervatte hij in woorden, 
leerstellingen en verhalen, en die waren bestemd voor gelovigen, 
dus de massa die slechts met hun uiterlijke zintuigen en hun 
denken, de boodschap konden verstaan. Maar wanneer Jezus 
sprak over de Innerlijke Weg, gebruikte hij geen leerstelling 
en dogma’s, omdat gewone woorden daarvoor tekort schoten. 
Met de gelijkenissen, beelden en symbolentaal, die hij voor het 
overbrengen van deze innerlijke boodschap gebruikte, richtte hij 
zich niet op het kennen via het hoofd, maar rechtstreeks op het 
innerlijke weten van het hart van de mysticus. Toch zaten er soms in 
de uiterlijke boodschap van Jezus, ook aanwijzingen die verwezen 
naar innerlijke kennis. Steeds als Jezus na een uitspraak zegt: ‘Wie 
ore heeft, die hore.’ verwijst hij naar verborgen of geheime kennis, 
die in zijn zojuist gebruikte woorden en beelden besloten ligt. Als 
Jezus bijvoorbeeld aan zijn leerlingen verteld heeft, dat Johannes 
de Doper een incarnatie is van de grote Elia, zegt hij direct daarna: 
‘Wie ore heeft, die hore.’ En daarmee geeft hij aan, dat hij beseft, 
dat niet iedereen zijn diepere boodschap zal verstaan.’

‘Maar wat heeft dit allemaal te maken met de verdwaalde geestelijke 
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onwetend omtrent de waarheid dat alles één is, en dat persoonlijk 
bezit een illusie is. De zielen van al deze leiders zijn nog te jong om 
de hogere waarheid te kennen. Zij beseff en nog niet, dat waarachtig 
leiderschap vraagt om het eigen belang opzij te zetten, en slechts 
het belang van het geheel, dus God te dienen,’ was het antwoord 
van Katerina. 

‘Er is mij in dit gesprek veel duidelijk geworden,’ reageerde Timeon. 
‘Wilt u mij niet kwalijk nemen, dat ik wat ongeduldig werd. Maar 
ik zag even niet, wat uw verhaal met mijn vraag te maken had. 
Ik wil u uit de grond van mijn hart bedanken voor deze heldere 
uiteenzetting. Het heeft mijn ogen geopend, en ook zet het mijn 
hart een stukje open voor de nog onwetende leiders van de kerk en 
van het land’ zei Timeon tot slot.

Er was weer een lange tijd verstreken. De warme zomer van 
1241 bereikte zijn einde. Het waren fi jne en zonnige maanden 
geweest, met veel ontspanning, maar ook mooie gesprekken. 
Het was inmiddels september geworden, en daarmee naderde 
het herfstpunt. Oma en Timeon maakten zich op, om naar het 
grottencomplex van Ussat-les-Bains te reizen voor de afsluitende 
inwijding van het 1e stadium van de scholingsweg. 

In de vroege ochtend namen ze een warm afscheid van Katerina en 
de andere bewoners van Chateau Roquefi xade. De Ussat-vallei lag 
op anderhalve dag lopen van het kasteel. Vanaf Roquefi xade liepen 
ze eerste weer richting Foix. Daarna volgden ze de rivier de Ariège 
stroomopwaarts, tot het oeroude Romeinse stadje Tarascon, ooit 
hoofdstad der Tarusken. Daar kwamen ze in het begin van de 
avond aan. Ze liepen direct naar het buitenverblijf van het Huis 
van Foix met de mooie ronde toren, dat op de heuvel Mount Négré, 
iets buiten het stadje was gelegen. Hier brachten ze hun nacht 
door, want deze dependance van het kasteel van Foix, diende als 
rustplaats voor de katharen, die onderweg waren naar de grotten 
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als een ketter. Want in hun ogen is er maar één ware leer van Jezus, 
en dat is de uiterlijke leer, omdat dit de enige leer is die zij kunnen 
begrijpen. Vandaar dat de kerk van de paus zich richt op ‘bekering’, 
door het verkondigen van de uiterlijke leringen van Jezus. Terwijl 
de mystici, dus de volgers van de Innerlijke Weg, zich richten op 
‘inkering’, dus op het innerlijk doorschouwen van het leven. met 
behulp van het geopende hart. 

Of anders gezegd: De gelovige staart zich blind op de uiterlijke 
leerstellingen en dogma’s, en raakt zo de zoom van het gewaad 
van Jezus. De mysticus kijkt echter naar de innerlijke leringen 
van Jezus en trekt zijn gewaad als het ware aan, maar dan niet als 
kledingstuk, dat ook nog weer opzij gelegd kan worden, maar hij 
wordt het gewaad.’

Katerina was nu stil.

‘Ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen duidelijk maken, dat het 
geweld dat nu tegen ons broederschap wordt gebruikt, niet 
voortkomt uit brute gewelddadigheid, maar uit de onwetendheid 
van de geestelijke leiders van de kerk van Rome. Begrijp je mijn 
woorden?’ vroeg Katerina aan Timeon.

‘Met deze uitleg wordt het mij duidelijk, waarom de paus, de 
andere geestelijk leiders en dus ook Dominicus, handelen zoals ze 
handelen. Dat maakt al het geweld dat ze tegen ons gebruiken niet 
minder erg, maar het wordt wel begrijpelijk. Maar kunt u ook nog 
iets zeggen over de Franse koning? Hoe zit het met hem?’ vroeg 
Timeon.

‘Bij de koning ligt het iets eenvoudiger. Die zit gevangen in de 
greep van macht en hebzucht. De koning denkt vanuit zijn ‘schijn-
ik’ alleen aan zijn eigen verlangen om een machtig vorst met groot 
aanzien te zijn. Ook de Franse koning is nog onwetend, maar dan 
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van Ussat-les-Bains. In de loop van de volgende dag zette ze 
koers, naar hun eindbestemming. Vanaf Tarascon was het nog 
slechts twee uur lopen naar het grottencomplex in het bergland de 
Sabarthez, dat aan de rechteroever van de Ariège was gelegen. In 
dit complex waren de inwijdingsgrotten van de katharen, met de 
Trois Eglises gevestigd. 

Bij de grotten aangekomen, werden ze verwelkomd door een 
grote vriendelijke, wat oudere man. Het bleek monsieur Pierre 
te zijn, die op de hoogte was van hun komst. Monsieur Pierre, 
woonde samen met de andere geestelijke leraren van het 
inwijdingscomplex, in de prachtige grot van Lombrives, met zijn 
indrukwekkende natuurlijke kathedraal. Monsieur liep op open 
sandalen en was gehuld in een zwart gewaad met een capuchon. 
Om zijn middel droeg hij een gevlochten wit koord, en om zijn 
schouder een leren tas. Hij legde uit, dat het inwijdingscomplex 
bestond uit de zogenaamde Trois Eglises, ofwel de drie kerken, 
met de namen: Ussat, Heremiet en Bethlehem. Deze drie grotten 
boden ruimte aan de drie stadia van de kathaarse inwijding, zo 
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zei hij. Ze stonden nu op het voorplein van Ussat, de Eerste Kerk. 
Vóór de zogenaamde Symbolische Muur, was deze kerk nog vrij 
toegankelijk voor bezoekers, daarachter slechts voor ingewijden. 
Monsieur Pierre nam het woord. 

‘Timeon, morgen begint de herfst en trekt de zon zich terug. 
Dan zul ook jij deze muur passeren, waarmee jouw contact met 
de buitenwereld voorlopig zal worden verbroken. Dan zul je 
binnengaan in de kleine gemeenschap van de novices, die in 
dit grottencomplex hun tijdelijke verblijf hebben, en ook de 
scholingsweg, het ‘Pad van Liefde en Waarheid’ volgen. Ik nodig 
jullie nu uit, om mij te volgen naar de plek om tot rust te komen 
en de komende nacht door te brengen. Timeon, morgen bij de 
dageraad zul je, in aanwezigheid van je oma, achter deze muur, dus 
in de ‘Eglise de Ussat’, je eerste grote inwijding ondergaan. Deze 
inwijding vormt de afronding van het 1e stadium, en tegelijkertijd 
de toegang tot het 2e stadium van de scholingsweg,’ zei monsieur.
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plaatsvindt, en wel binnen de eerste kerk Ussat. Maar in het geval 
van Timeon bleek bisschop Marty met oma, lange tijd geleden 
te zijn overeengekomen, dat de doen tijdens een bedevaart naar 
Rennes-le-Chateau en het gebied Les Labadous.

De zon was nog niet boven de horizon verschenen, dus het moest 
nog heel vroeg zijn, realiseerde Timeon zich. Toen monsieur 
Pierre zag dat Timeon was opgestaan, nodigde hij hen beide uit, 
om hem te volgen naar een eenvoudige tafel met wat brood en een 
kruik water. Na de maaltijd vroeg monsieur hen wederom hem te 
volgen. Ze kwamen bij een zware deur in de steile granieten wand 
van de berg. Monsieur Pierre opende de deur en ze betraden een 
open ruimte, een soort binnenplaats. Toen nam monsieur weer het 
woord. 

Timeon en de katharenschat

228

Decaan 5.3  Auriga
de Saturnus-Stier (11 tot 21 mei)

praktische zin & intensiteit

Leider die vanuit 
zachtheid regeert

Toen Timeon die nacht de slaap niet direct kon vatten, verschenen 
er allerlei gedachten in zijn geest. Eindelijk was de dag gekomen 
waar hij al zolang naar had uitgekeken. Monsieur Pierre leek hem 
een zachtaardige man, maar met soms ook een wat strenge blik in 
zijn ogen. Als morgen de eerste grote inwijding achter de rug is, zal 
monsieur hem persoonlijk onder zijn hoede nemen, voor het 2e 
stadium van het inwijdingsproces. En dat zal ook weer maanden 
duren. Timeon realiseerde zich, dat hij morgen voor lange tijd 
afscheid moest nemen van zijn geliefde oma, waaraan hij zoveel 
dank verschuldigd was en van wie hij zoveel hield. Na al deze 
gedachten moet hij toch in slaap gevallen zijn. 

Want hij werd wakker van de stemmen van zijn oma en monsieur 
Pierre. Oma deed blijkbaar verslag van het proces van ‘endura’ 
gedurende de afgelopen maanden. Dus van het 1e stadium van 
de scholingsweg, waarin hij in stapjes afscheid moest nemen van 
al het oude houvast als aardse mens. Oma had verteld, dat dit de 
voorwaarde is, om de nieuwe geestmens, die in zijn hart sluimert, 
tijdens het 2e stadium geboren te laten worden. Uit dat gesprek 
tussen oma en monsieur, werd hem ook duidelijk, dat normaal 
gesproken ook het proces van ‘endura’, binnen dit grottencomplex 
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‘bovenwereld’ wordt genoemd.’

En hier hield monsieur Pierre een korte pauze. Aan de knik en de 
glimlach van Timeon, kon monsieur opmaken, dat dit allemaal 
bekend was voor Timeon.

‘Het is van groot belang,’ ging hij verder, ‘dat je beseft wat de 
betekenis is van het 2e stadium van het inwijdingsproces waaraan 
je nu gaat beginnen. Door de poort van het geopende hart, kan 
de Christusgeest, die lange tijd in je hart sluimerde, uiteindelijk 
worden verbonden met de Geest van het universum, die ook wel de 
Heilige Geest wordt genoemd. De Christusgeest in je hart bevat de 
zaden van de 7 goddelijke vermogens of krachten. 

In het 2e stadium staat het ontwaken van twee goddelijke 
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‘Timeon, ik heb van je oma begrepen, dat je zeer gemotiveerd bent 
om de weg af te leggen, die jou uiteindelijk de eretitel van ‘Bon 
Hommes’ zal geven. Dat inwijdingsproces wordt wel voorgesteld 
als het beklimmen van een trap met 7 treden. Je oma zal je 
hebben uitgelegd, dat gedurende het 1e stadium, het ontwikkelen 
van zelfkennis en discipline, en het zuiveren van de onderste 3 
bewustzijnstreden centraal staat. Zoals je inmiddels zult weten, 
zijn dit de bewustzijnstreden van de aardse mens, die verbonden 
is met de lager trillende aardse energieën. Dat proces van ‘endura’ 
was gericht op het onschadelijk maken van de krachten uit de 
zogenaamde ‘onderwereld’. Je werd uitgenodigd om door innerlijk 
onderzoek en discipline de werkingen van het onderbewustzijn te 
leren kennen en te beheersen. En het leren kennen van de krachten 
van de ‘onderwereld’ en alle andere leringen, die tijdens het 1e 
stadium centraal staan, worden wel de ‘Kleine Aardse Mysteriën’ 
genoemd. En tijdens dat proces van ‘endura’ heeft je oma je 
gedurende de bedevaart begeleid.

Nu sta je op het punt om het 2e stadium van je scholingsweg 
aan te vangen. Die innerlijke zuivering was nodig, om in dit 2e 
stadium, het hartbewustzijn, dat ook wel eenheidsbewustzijn 
wordt genoemd, op de vierde trede te laten ontwaken. Het vierde 
energiecentrum in jou, dat ter hoogte van je hart ligt, bevat het 
zaad van het vermogen, om in elke levenssituatie de Goddelijke 
Waarheid te herkennen en Goddelijke Liefde uit te stralen. Dit 
zaad zal beginnen te ontkiemen, wanneer jouw ziel de vierde 
bewustzijnsdimensie betreed. Dus wanneer jouw ziel het neutrale 
grensgebied tussen de aardse rijken en de geestelijke rijken leert 
kennen. Door zijn neutrale middenpositie, vormt het geopende 
hart dus een soort brug tussen de lagere energieën van de aarde en 
het hogere energieën van de hemel. Via het geopende hart, kunnen 
namelijk de drie hogere bewustzijnstreden in je wervelkolom 
worden ontsloten. Dit zijn dus de treden die verbonden zijn met 
de geestelijke wereld, die ook wel het kosmische domein, of de 
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te brengen die het horen willen. En je zult dit niet doen voor je 
eigen eer en glorie, maar voor de verlossing van de mensen, die 
nog onwetend zijn en daardoor nog ondergedompeld zijn in aards 
lijden,’ zei monsieur ten slotte.  

‘Maar zover is het nog niet. Want voordat jij voor het 2e stadium in 
de Tweede Kerk wordt toegelaten, wil ik je nu ter afsluiting van het 
eerste stadium, drie vragen stellen. Ben jij daar klaar voor? vroeg 
monsieur Pierre.

‘Ik heb naar dit moment verlangd, en zal uw vragen naar eer en 
geweten beantwoorden,’ zei Timeon.

‘Wat ik graag van je wil weten, is het volgende: Weet jij heel zeker, 
dat jij een kathaarse parfait wilt worden, ook gezien het geweld dat 
de katharen in deze tijd te verduren hebben?’ 

Timeon had natuurlijk al veel over deze vraag nagedacht, maar 
het antwoord was hem inmiddels heel duidelijk geworden. ‘Ik wil 
me bij deze beslissing niet laten leiden door angst. Mijn hart heeft 
mij laten weten dat ik het pad moet volgen, dat ik ben ingeslagen,’ 
antwoorde Timeon.

‘Dat is een duidelijk antwoord,’ reageerde monsieur Pierre.

‘Dan is mijn tweede vraag: ‘Kun jij mij duidelijk maken wat jouw 
grootste zielsverlangen is?’ 

Ook deze vraag was voor Timeon niet moeilijk te beantwoorden. 
‘Ik verlang naar het moment dat de Christusgeest in mijn hart, 
zich verbonden heeft met de Universele Geest van de kosmos, 
dus met wat in de Christelijke traditie ‘de Heilige Geest’ wordt 
genoemd. Dan zal ik in staat zijn om de sluiers van onwetendheid 
van mensen weg te nemen, waardoor zij verlost zullen worden uit 
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kwaliteiten binnen de Christusgeest in je hart centraal. Deze 
eigenschappen zijn: de ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ en de 
‘Universele Waarheid’. Dit zijn de twee neutrale krachten, die alles 
binnen het universum in een dynamische balans houden, en tot 
een harmonische en levende heelheid maken. En wanneer je aan 
het eind van het 2e stadium de Tweede Kerk verlaat, begint het 3e 
en laatste stadium van de inwijdingsweg. Gedurende dat stadium 
zul je verblijven in de vertrekken rondom de Derde Kerk van het 
complex, dus in de buurt van grot Bethlehem. Dan zullen de drie 
hogere bewustzijnsgraden van de ontwaakte Christusgeest zich in 
jou innerlijk gaan openen. En daarmee zul je kennis maken met 
de onzichtbare werkingen en wetten, die vanuit de geestelijke of 
kosmische wereld, al het gebeuren in de zichtbare wereld hier op 
aarde regeren. En deze hogere werkingen en wetten, worden wel 
de ‘Grote Hemelse Mysteriën’ genoemd.’ 

Weer hield monsieur even stil.

‘Je zou dus kunnen zeggen,’ ging hij verder, ‘dat je oma jou heeft 
ingewijd in de ‘Kleine Aardse Mysteriën’, waardoor jij jezelf als 
aardse mens heel diep hebt leren kennen. De inwijding in de ‘Grote 
Hemelse Mysteriën’, laat in jou het diepe inzicht ontwaken, dat je 
naast een aardse mens, ook een goddelijk of kosmisch wezen bent. 
En met het ontvangen van de laatste inwijding door handoplegging, 
zullen deze hogere inwijdingsgraden worden bevestigd. Daarmee 
zal jouw scholingsweg tot een einde zijn komen, en mag jij een 
‘parfait’ worden genoemd, wat dus ‘volmaakte’ betekent. 

En na een laatste meesterproeve begint dan uiteindelijk het echte 
werk met een grote verantwoordelijkheid. Dan zul je het geestelijk 
werk van de parfait, vanuit de ontwaakte Christusgeest in je 
geopende hart, in praktijk gaan brengen en de wereld gaan dienen. 
Je zult dan zijn voorbereid, om in een soms vijandige omgeving, 
de boodschap van Liefde en Waarheid van Jezus aan mensen 
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maar voelde ook weemoed. Ze wist dat ze de jongen nooit meer als 
kleinzoon zou zien. Timeon vloog zijn oma in de armen en voelde 
zowel een lach als een traan. Oma werd door monsieur Pierre 
uitgenodigd, om zich weer via de Symbolische Muur, uit de Eerste 
Kerk terug te trekken. Timeon realiseerde zich, dat hiermee aan 
het prachtige gezamenlijke avontuur met zijn oma een einde was 
gekomen.

Toen nam monsieur Pierre Timeon weer bij de hand, en beiden 
verdwenen in de duistere buik van de inwijdingsgrotten van de 
katharen. Monsieur begeleidde hem door lange gangen en grote 
ruimten, met soms een lichtinval vanuit een hoger gelegen grot. 
Ook waren er keukens en slaapvertrekken. De slaapvertrekken 
waren eenvoudig, met een bed dat van takken en bladeren was 
gemaakt. De verlichting bestond uit brandende fakkels aan de 
muur. In de grotten heerste een gewijde stilte.
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hun lijden. Ik wil u heel nederig vragen om mij in het 2e stadium 
van de scholingsweg te helpen om mijn hart te openen, zodat ik 
gedurende de rest van mijn leven op aarde, deze heilige missie kan 
vervullen,’ zei Timeon. 

‘Ik ben erg onder de indruk van deze antwoorden, Timeon. 
Natuurlijk zal ik alles wat in mij is, inzetten om jouw zielsverlangen 
in vervulling te laten gaan. Maar dan heb ik nog een laatste vraag 
voor jou, Timeon. Ben jij bereid om je te onderwerpen aan de 
innerlijke regels van het hart, dus de regels die de parfait moeten 
ondersteunen, om in alles niet zichzelf, maar slechts het leven te 
dienen?’ vroeg monsieur Pierre tot slot.

‘Ook daar heb ik over nagedacht, en ben tot de volgende conclusie 
gekomen,’ zei Timeon. ‘Als parfait mag van mij worden verwacht, 
dat ik in mijn denken, spreken en handelen niet mijn eigen belang 
dien, maar slechts het Allesomvattende Hogere Leven, ofwel God 
dien. Ik weet dat dit geestelijke levenspad een sterke innerlijke 
discipline van mij zal vragen, om naar de Goddelijke Waarheid 
te leven. Dus ik ben bereid, om mijzelf, na het ontvangen van 
het ‘consolamentum’, een sterke discipline op te leggen van 
geweldloosheid, armoede, nederigheid en vasten. Ook ben ik bereid 
om mij te onthouden van het eten van vlees en van lichamelijke 
liefde,’ was het antwoord van Timeon. 

Toen nam monsieur Pierre de handen van Timeon in zijn handen, 
en zei ‘Ik verheug me erop, om jou tijdens het 2e inwijdingsstadium 
te mogen begeleiden. Door jouw antwoorden, heb je mij ervan 
overtuigd, dat jij rijp bent om je leerlingschap af te leggen, en een 
gevorderde beginner te worden, die ook wel een ‘novice’ of ‘neofi et’ 
wordt genoemd.’ 

Oma had op de achtergrond geluisterd naar het gesprek tussen 
haar pupil en monsieur Pierre. Ze was heel tros op haar kleinzoon, 
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Het kasteel op Montsegur, wat ‘veilige berg’ betekent, was destijds, 
door de vooraanstaande vrouwelijke parfait Esclarmonde de Foix, 
ter beschikking gesteld aan de katharen. Dat was, nadat zij bij haar 
inwijding, afstand deed van al haar aardse bezittingen. Want de 
burcht werd onneembaar geacht en was daardoor een geschikte 
zetel van het katharisme. Montsegur werd ook wel de Venusberg 
genoemd, omdat deze in vroegere tijden door de Druïden werd 
gezien als het thuis van de godinnen van de liefde en van de 
zonnegod.
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‘Deze ruimten horen nog steeds bij de Eerste Kerk, die ook wel 
de ‘Kerk van Zuivering’ wordt genoemd, zei monsieur. Door de 
leerlingen wordt dit deel van het grottencomplex ook wel spottend 
aangeduid met de ‘School van de Rups’. Deze ruimten kunnen we 
dus in jouw geval overslaan.’

Toen kwamen ze aan in grot ‘de Heremiet’, de zogenaamde Tweede 
Eglise, die monsieur de ‘Kerk van Inkeer of Loutering’ noemde. 
Heremiet is een ander woord voor de kluizenaar, dus van de mens 
die zich terugtrekt uit de wereld en zich naar binnen keert. Maar 
de novices spreken volgens monsieur over de ‘School van de Pop’, 
terwijl weer anderen praten over ‘De Baarmoeder’. De ruimte die 
ze nu betraden, was nagenoeg duister, en werd slechts verlicht 
door een kleine fakkel in een nis. 

‘We zullen nu niet verder gaan in het grottencomplex. Maar je moet 
weten, dat dit complex, na de Heremiet, nog een derde grot omvat. 
Die grot draagt hier in de streek de naam Ornolac. En deze Derde 
Kerk wordt door ons broederschap ‘Grot van Bethlehem’ genoemd 
en door de novices aangeduid met de ‘School van de Vrije Vlinder’. 

Monsieur Pierre pauzeerde weer even.

‘Na het ontvangen van de hoogste inwijding binnen de grot 
Bethlehem,” ging hij verder, ‘verlaat de nieuwe parfait, het 
grottencomplex door de Mystieke Poort, en trekt over deze heilige 
berg van Ussat. Dan loopt hij door het ruige landschap naar 
Montsegur, de ‘Heilige berg van Ware Liefde’, en beklimt deze, om 
zich te voegen bij de andere parfaits. De burcht op Montsegur is op 
dit moment een katharenklooster, waar de parfaits samenwonen 
en samenkomen. Van daaruit ondernemen ze hun prediktochten 
in de provincie. En zoals je weet, is in dat klooster ook de spirituele 
zetel van het kathaarse christendom gevestigd, besloot monsieur. 
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‘Vanuit de burcht wordt de nieuwe parfait met een Heilige Missie 
de wereld ingezonden, om de genezing zoekende mensheid te 
dienen, door licht te brengen. Maar zover is het voor jou nog niet,’ 
zei monsieur. 

‘In dit 2e stadium van de inwijdingsweg, staat studie van de heilige 
schrift en de Innerlijke Leringen van Jezus centraal. Ik zal jouw 
belangrijkste leermeester of ‘ancien’ zijn, maar je zult soms ook 
door andere meesters worden begeleid. Later in het 3e stadium zul 
je ook les krijgen over de visioenen van de grote meesters uit het 
verleden. Daarbij gaat het onder andere, over de visioenen van de 
twee naaste apostelen van Jezus, namelijk van Johannes en Maria 
Magdalena,’ zei monsieur Pierre tot slot.

Toen was monsieur stil, en ging in het midden van de ‘Heremiet’ in 
meditatiehouding zitten. Hij legde zijn handen op zijn bovenbenen, 
met de handpalmen naar boven, en nodigde Timeon uit om 
hetzelfde te doen. Toen sloten ze allebei hun ogen.

Toen Timeon zijn ogen weer opende, leken er uren te zijn verstreken. 
Het leek of zijn hart overstroomde van echte liefde en er een groot 
innerlijk licht in hem ontstoken was. Monsieur glimlachte naar 
zijn pupil. Timeon herkende dit gevoel. In de kerk van Rennes-le-
Chateau, boven de crypte, was hem iets vergelijkbaars overkomen. 
Hij wist dat het geen zin had, om aan monsieur te vragen wat er 
was gebeurd. Zoals zijn oma bij die eerdere gelegenheid hem had 
gevraagd, aanvaarde hij dit nieuwe geschenk in zijn hart met diepe 
dankbaarheid.

‘Timeon, na deze diepe geestelijke ervaring, is je eerste inwijding 
voltooid en ben je nu als novice opgenomen in het kathaarse 
broederschap,’ waren de simpele woorden van monsieur. 

‘In de komende tijd, zal in deze baarmoeder, de Christusgeest, die 
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gedurende al je vorige levens in je hart sluimerde, tot ontwaken 
worden gebracht, mijn zoon. En dat is wat we verstaan onder 
wedergeboorte, waarmee de open verbondenheid met je Oerbron, 
ofwel met God zal worden hersteld,’ besloot monsieur.
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Inwijdingsgrot Bethlehem 
bij Ussat-les-Bains
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Poort 6   
Timeon trekt zich terug 
in de heilige grotten

-Tweelingen-
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Rol

Nieuwsgierige

Natuur

Komt tot bloei

Aanleg

Aanpassingsvermogen, communicatief 

en opgewekt
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-Tweelingen- 
Sterrenteken bij Poort 6

Lucht-teken

(extravert/begrijpend)

(22 mei - 21 juni)

Heersende planeet Mercurius

Geeft kracht tot wijsheid vergaren 

en communicatie 

Aartsengel Zadkiël 

Helpt je bij vergeving 

en barmhartigheid
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6.
God is het nimmer-afwijkende, het onveranderlijk-goede. 

7.
God ís niet de rede, maar de bestaansgrond van de rede; hij ís niet de 
adem, maar de bestaansgrond van de adem; hij ís niet het licht, maar de 
bestaansgrond van het licht. 

Hermes Trismegistus (Egyptische profeet of Godheid, eeuwen v. Chr.)
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Mystieke prelude tot Poort 6            

De 7 overdenkingen van Hermes over God

1.
U moet God zo zien: alles wat is, houdt hij als gedachten in zich besloten: 
de wereld, zichzelf, het al. 

2.
Daar de schepper een altijd werkzame kracht is, is het hem niet genoeg 
wezens geschapen te hebben. Hij neemt ze ook onder zijn hoede. 

3.
Daar God geheel alleen handelt, is hij steeds inwonend in zijn werken, en 
is hij zelf wat hij voortbrengt, zowel schepper als schepping. Want indien 
zijn schepselen los van hem zouden staan, zouden zij ineenstorten, en 
onvermijdelijk te gronde gaan, omdat zij geen leven in zich zouden 
hebben. 

4
In het Al is er niets dat God niet is. Daarom kan men God niet omschrijven 
met begrippen van groott e, plaats, eigenschap, vorm of tijd: want God is 
het al en als zodanig is hij in alles en omvat hij alles. 

5.
Als u uzelf niet gelijk maakt aan God, kunt u hem niet begrijpen, want 
alleen het gelijke begrijpt het gelijke. 
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met de Geest van het universum. En dat zal pas gebeuren, nadat 
ook op deze middelste trede de innerlijke strijd geleverd is, die hier 
gestreden moet worden. En in deze strijd zul je moeten afrekenen 
met elke zelfzuchtigheid en eigenwilligheid. Begrijp je wat ik hier 
allemaal mee zeggen wil,’ vroeg monsieur Pierre.

‘Het wordt me nu heel duidelijk,’ zei Timeon, ‘dat de vermogens, 
die als zaden in mijn 7 energiecentra sluimeren, een steeds hogere 
trilling hebben. Toen ik als ziel het laagst trillende rijk van de 
planten betrad, kwam in het 1e energiecentrum van mijn ziel, het 
zaad van het laagst trillende vermogen tot ontwikkeling. Dat was 
het vermogen om mij op een zuivere manier te verbinden met 
het aardse rijk van de levende materie, dus het vermogen om een 
‘zuiver fysiek aards wezen’ te zijn. En dat komt er eigenlijk op neer, 
dat daarin het vermogen lag om een functionerend lichaam te 
zijn, dus het vermogen om te kunnen overleven en te gedijen in de 
fysieke wereld en zo al het fysieke leven te dienen. 

Maar na vele levens was mijn ziel het plantenrijk ontgroeid. 
Toen kwam ik als ziel, bij een nieuwe incarnatie, het dierenrijk 
binnen. Die stap had tot gevolg, dat in mijn 2e energiecentrum, 
het vermogen om een ‘zuiver voelend aards wezen’ te zijn, tot 
ontwikkeling kwam. En weer vele levens daarna, kwam binnen 
het mensenrijk in mijn 3e energiecentrum, het vermogen tot 
ontplooiing, om een ‘zuiver denkend aards wezen’ te zijn. Deze drie 
vermogens maakten mij tot een aardse mensenziel, die zich in de 
drie sferen van het aardse domein thuis kon voelen. 

Toen viel er een korte stilte.

‘Maar ik ben dus meer,’ reageerde Timeon. ‘Het vermogen van de 
vierde trede, waar u nu over spreekt, lijkt een ander karakter te 
hebben. Want u spreekt nu van het vermogen, om een ‘geestelijk 
wezen’ te zijn.’
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Decaan 6.1  Lepus
de Jupiter-Tweelingen (22 tot 31 mei)

mentale leven & stabiliteit

Christus vernedert Satan 
die verwarring zaait

Enkele dagen na zijn aankomst in het grottencomplex, toen 
Timeon enigszins aan zijn nieuwe omgeving gewend was geraakt, 
gebaarde monsieur Pierre hem, om naast hem plaats te nemen. Hij 
zat binnen de grot in een grote nis.

‘Zoals ook je oma al heeft gezegd,’ begon monsieur, ‘wordt dit 
middelste stadium van de scholingsweg, symbolisch voorgesteld 
als het stadium van de pop. In dit stadium transformeert de rups, 
die nog aan de aarde gekluisterd is, zich in het verborgene tot 
een vlinder, die zich vrij kan bewegen in de lucht. De donkere en 
stille grotten en spelonken van deze berg passen dus heel mooi 
bij dit 2e stadium van de pop. Op deze vierde trede, die wordt 
geassocieerd met de kleur groen, sluimert het hartbewustzijn of 
eenheidsbewustzijn. Met het ontwaken van die vierde graad van 
bewustzijn, kan het contact met het hogere, dus met God weer 
worden hersteld. Op deze trede in je hart, wacht het zaad van een 
hoger vermogen op ontkiemen. Dat is het zaad van het vermogen 
om een ‘bewust mededogend en helend geestelijk wezen’ te zijn. 
En dit vermogen zal tot leven komen, wanneer jouw innerlijke 
godsvonk in je hart, ofwel jouw Christusgeest, weer verbonden is 
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vertekening vanuit de lagere centra. Dan kan alles en iedereen 
worden gezien, in zijn liefdevolle verbondenheid met al het leven 
dat Eén is. Dat hogere waarnemen zal zonder enig oordeel zijn. Er 
kan dan dus ook geen sprake meer zijn van een onderscheid tussen 
goed en kwaad. Vanuit dit tot bloei gekomen hartbewustzijn, zal 
in elke levenssituatie helder worden gezien, welk denken, spreken 
en handelen ‘leven dienend’ is. Maar ook kan worden gezien, 
met welke gedachten, woorden en daden het leven tekort wordt 
gedaan of zelfs wordt vernietigd. Vanuit dit neutrale centrum in het 
hart, kan namelijk altijd en overal op een zuivere wijze balans en 
disbalans worden onderscheiden. Vanuit de Universele Bron, zal 
dan de Goddelijke Liefde en het Licht van de Universele Waarheid 
het geopende hart binnenstromen. Dus de Onvoorwaardelijke 
Liefde die alle tweeheid weer tot eenheid kan maken, ofwel alles 
kan helen wat gebroken is. En door het instromen van Goddelijke 
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‘Inderdaad,’ reageerde monsieur Pierre. ‘Voor het verkennen 
van de vierde trede, laten we de vermogens van de aardse mens 
even achter ons, en maken we de stap naar de hogere vermogens 
van de zogenaamde geestmens, of ontwaakte mens. En dit is de 
mens, zoals hij oorspronkelijk is bedoeld te zijn. Dit middelste 
energiekolkje op de vierde trede in het hart, is het stille en neutrale 
bewustzijnscentrum, dat ook wel ons ‘Stille Midden’ wordt 
genoemd. In de mens die zich in dit ‘Stille Midden’ gevestigd heeft, 
heerst innerlijke vrede. 

Deze mens ervaart een volledige innerlijke vrijheid en ook een 
goddelijk geluk. Want hij vertoeft in het neutrale niemandsland 
tussen de aardse en kosmische krachten, dus in het grensgebied 
waar alle tweeheid, dus alle spanning stil valt. Eerder is je verteld, dat 
elk van de 7 levenssferen, zijn eigen bewoners of leefgemeenschap 
heeft. Dit neutrale gebied van de vierde trede waar we het nu over 
hebben, vormt de overgang tussen het mensenrijk van de derde 
bewustzijnstrede naar het engelenrijk van de vijfde trede, ofwel 
de overgang van de aarde naar de hemel. Wanneer binnen dit 
neutrale rijk van de vierde trede, het eenheids- of hartbewustzijn, 
in het hart van de mens tot bloei gekomen is, transformeert 
de aardse mensenziel naar een geestelijk wezen. Vandaar dat 
dit grensgebied tussen het aardse en het hemelse of kosmische 
domein, de levenssfeer van de engelenmens kan worden genoemd, 
die dus de bewoner is van het grensgebied. Dus deze engelenmens 
van de vierde trede kan zich gewoon, in een aards lichaam, in ons 
midden bevinden. 

Wanneer dit bewustzijnscentrum in het hart zich eenmaal geopend 
heeft, staan wij in directe verbinding met het Universele Oerveld, 
ofwel met de Vader/Moeder-God, waaruit we ooit zijn ontstaan. 
Vanuit deze hogere bewustzijnstrede kan in elke situatie de 
Goddelijke Waarheid worden gezien, dus kan door de zogenaamde 
engelenmens alles worden gezien ‘precies zoals het IS, zonder enige 
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over de lagere, dus de aardse krachten en spanningen in mijzelf 
en om mij heen. En daardoor kunnen deze krachten van de lagere 
natuur, geen vat meer op mijn ziel krijgen en mij dus innerlijk niet 
langer verstoren en uit balans brengen. En zoals ik het nu begrijp, 
zal ik ná deze middelste trede worden ingewijd in, wat u allemaal de 
‘Grote Mysteriën’ noemt, een gebied dat voor mij nu grotendeels nog 
in nevelen is gehuld. Zoals u mij heeft voorgehouden, zal ik binnen 
dat proces kennis gaan maken met drie hogere inwijdingsgraden. 
En deze hangen samen met de verheven vermogens, van de drie 
treden van bewustzijn, die nu nog in de drie hogere energiekolkjes 
binnen mijn wervelkolom sluimeren. En ik heb begrepen, dat dit 
alles uiteindelijk op de zevende trede, zal leiden tot meesterschap 
over, wat u wel bovennatuurlijke geestelijke krachten noemt. En zo 
zal ik als geestelijk volwassen geworden mensenziel, uiteindelijk 
niet langer een onbewuste speelbal meer zijn van zowel de aardse, 
als de kosmische krachten. Dan zal ik meester zijn geworden 
over zowel de zichtbare stoff elijke, als ook over de onzichtbare 
geestelijke wereld,’ besloot Timeon.

‘Ik hoor dat je het allemaal goed hebt begrepen, Timeon,’ zei 
monsieur Pierre. ‘Maar besef wel, dat de rijping en de ontwikkeling 
van de hogere vermogens, ook na de laatste inwijding nog zal 
doorgaan. Het volledig tot bloei komen, zal ook dan nog veel tijd 
en concentratie van je vragen. Maar wanneer de mens zich deze 
moeite getroost, zal de volgroeide geestmens zich laten zien, 
wanneer de tijd daar rijp voor is. Dit is zo zeker, als het zaadje, dat 
door de juiste verzorging, tot bloei zal komen en uiteindelijk vrucht 
zal dragen,’ besloot monsieur Pierre.

Na dat mooie gesprek, waarin monsieur nog eens in vogelvlucht 
het hele inwijdingsproces met Timeon had besproken, was er weer 
enige tijd verstreken. Tijd, waarin Timeon veel mediteerde en ook 
contempleerde op alles wat hij de afgelopen maanden had gehoord 
en innerlijk had overdacht. Op een ochtend had monsieur Pierre, 
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Liefde en Universele Waarheid in het geopende hart, ontwikkelt 
zich in dit middelste energiecentrum, ook het vermogen tot 
zelfacceptatie, authenticiteit, vrijheid, empathie, mededogen, 
warmte, tolerantie, innerlijke vrede, en zo meer.’

En hier pauzeerde monsieur Pierre weer even.

‘Maar dit zal pas kunnen plaatsvinden,’ ging hij na de korte stilte 
weer verder, ‘wanneer jij als ziel ook op deze trede de innerlijke 
strijd hebt gestreden die bij deze trede hoort. Deze strijd zal eruit 
bestaan, dat jij elke zelfzuchtigheid en jaloezie in jouw gevoelens 
van liefde ontmaskert. Pas dan kan er in je hart een zuivere 
Onvoorwaardelijke Liefde groeien voor al wat leeft. Deze innerlijke 
strijd op de vierde trede, moet er ook toe leiden, dat al het onware 
in je denken, spreken en handelen wordt doorzien en wordt 
losgelaten. En daardoor kan het zuivere onderscheidingsvermogen 
in jou groeien, om met je hart, in elke levenssituatie de echte 
waarheid te herkennen, die boven elk eigen belang of persoonlijke 
oordeel uitgaat. Op deze wijze wordt de mensenziel, die eenmaal in 
dit ‘Stille Midden’ is gevestigd, tot een ‘middelaar’. En dat gebeurt 
dus, omdat in hem het vermogen om een ‘bewust mededogend 
en helend geestelijk wezen’ te zijn, tot ontwikkeling is gekomen. 
En dat vermogen rust op Onvoorwaardelijke Liefde en Absolute 
Waarheid. Dit zijn de twee heilige kwaliteiten die op de vierde 
trede in het hart van elk mensenziel op ontwaken wachten. En 
besef dat het woord ‘heilig’ verwijst naar ‘heelmaking’, ofwel het 
herstellen van de oorspronkelijke eenheid van alle leven. Kun je 
aanvoelen, op welke drempel binnen de scholingsweg je nu staat,’ 
vroeg monsieur Pierre.

‘Als ik de inwijdingsweg nu zou moeten samenvatten,’ zei Timeon, 
‘dan zou ik dat als volgt doen: Vóór het bereiken van deze vierde 
trede, ben ik ingewijd in de zogenaamde ‘Kleine Mysteriën’. En dat 
proces was gericht op het ontwikkelen van innerlijk meesterschap 
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Vader/Moeder-God van het universum, waaruit alles voortkomt en 
waarnaar alles na zijn grote cyclus weer terug zal keren. Zie God als 
de centrale zon van het universum, en zie elke ziel, en dus ook jouw 
ziel, als een straal van die centrale zon, als bron van alle leven. Je 
bent dus letterlijk een kind van God, en je bent als ziel, net als de 
ziel van elke andere levensvorm, via een geestelijke navelstreng in 
het hart, voor eeuwig verbonden met God waaruit je voortkwam. 
Echter door jouw verblijf in de lagere aardse rijken, en de aandacht 
die dat van je vroeg, is het besef van die verbinding in vergetelheid 
geraakt. Je zou kunnen zeggen, dat de vertroebelingen in je lagere 
energiecentra, die gedurende je vele levens op aarde zijn ontstaan, 
ervoor hebben gezorgd dat je geestelijke navelstreng is dichtgeslibd. 
En daarmee werd je verbinding met God dus tijdelijk verbroken.

Om de verbinding met het Goddelijke Oerveld, ofwel met het veld 
van de Oorspronkelijke Rust, weer te herstellen, heb je gedurende 
het 1e stadium van de inwijdingsweg gewerkt aan het weer reinigen 
van je drie lagere energiecentra. En door dit zuiveringswerk, zal de 
open verbinding met God, via de geestelijke navelstreng zich weer 
kunnen herstellen. Dat innerlijke reinigingswerk heeft bij jou dus, 
door het proces van endura, inmiddels voor een belangrijk deel 
plaatsgevonden. We gaan nu een stap verder. Het is nu tijd om God 

Timeon en de katharenschat

252

Timeon uitgenodigd voor een wandeling in de directe omgeving 
van de grotten binnen het berggebied de Sabarthez. Tijdens het 
lopen nam monsieur weer het woord.

‘Je heb nu wat kunnen wennen aan je verblijf in het grottencomplex. 
Maar het leven tijdens dit 2e stadium bestaat er ook uit, dat jij je 
bijdrage gaat leveren aan het leven binnen deze kleine gemeenschap 
van novices. Het is dus de bedoeling, dat je naast het geestelijk 
werk, ook lichamelijk werk gaat verrichten. Ik wil jou daarom de 
verantwoordelijkheid geven voor de tuin hier direct buiten de grot, 
die ons van voedsel moet voorzien. Met deze werkzaamheden tref 
je ook de voorbereidingen voor je latere zelfstandige leven in deze 
aardse wereld.’ zei monsieur.

Timeon vond het fi jn om werk dichtbij de aarde te doen, en zo 
ook in de stilte te kunnen verblijven, waar hij zo van was gaan 
houden. Daarom verheugde hij zich op zijn taak. Hij keek eens 
rond in de tuin, die aan alle kanten omsloten was door de rotsen. 
‘Wat een fi jne stille plek om te contempleren tijdens het werk,’ 
dacht Timeon. Het was inmiddels herfst, dus de tuin moest in de 
komende weken winterklaar worden gemaakt. 

Enkele dagen na hun wandeling, trof monsieur zijn pupil weer in 
de tuin. Hij nodigde zijn pupil weer uit tegenover hem de komen 
zitten op een rotsblok naast de tuin.

‘Lieve Timeon,’ begon monsieur zijn verhaal, ‘dus hier in de 
zogenaamde baarmoeder, begint een hele belangrijke etappe 
van jouw innerlijke reis. Zoals ik je eerder zei, zal dit 2e stadium 
uitmonden in jouw geestelijke wedergeboorte. En van daaruit zul 
je, als ontwaakte geestmens, je reis vervolgen gedurende het 3e en 
laatste stadium, waarin je geestelijk verder zal rijpen. Ik wil je nu 
iets vertellen over je verbondenheid als mensenziel met God. Ooit 
ben jij als ziel geboren uit het Oerveld, ofwel uit de scheppende 
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de hoogste trede een godmens te worden. Dus tot een mensenziel 
die in zijn hart weer een diepe verbondenheid voelt met de God in 
zichzelf, en daarmee met de God van het universum,’ zei monsieur 
Pierre.

‘Het is dus niet verwonderlijk, dat deze grot ‘de baarmoeder’ wordt 
genoemd,’ merkte Timeon op. ‘Maar ik zie nog niet direct het 
verband met de 7 zaden, waar mijn oma eerder over sprak,’ zei hij.

‘Ik wil je dit verhaal ook nog op een andere manier vertellen, zodat 
het karakter van dit 2e stadium waarmee we nu begonnen zijn, je 
heel helder voor ogen staat,’ begon monsieur weer. 

‘Zoals je oma je heeft verteld, heeft God tijdens de schepping van 
jouw ziel, 7 zaden in jou geplant. Deze 7 zaden worden geassocieerd 
met de 7 kleuren van de regenboog, die van rood, opklimmend 
tot violet, elk een steeds hogere trilling hebben. Gedurende het 
1e stadium van de scholingsweg, heb je dus onder leiding van je 
oma gewerkt aan het zuiveren van je drie lagere vermogens als 
aardse mens. Dit zijn dus de vermogens die in de onderste drie 
energiecentra zijn gevestigd. Deze centra worden geassocieerd met 
de drie warme kleuren van de regenboog, namelijk met rood, oranje 
en geel. Rood staat voor het laagst trillende vegetatieve bewustzijn, 
dat zich ontwikkeld heeft tijdens de doorgang van je ziel door 
het plantenrijk. Oranje voor het wat hoger trillende animale- of 
emotionele bewustzijn, dat tot ontwikkeling kwam, gedurende de 
levens, waarin je ziel door het dierenrijk trok. En tot slot geel voor 
het zelf-bewustzijn of denkbewustzijn, dat tot ontplooiing kwam, 
tijdens je eerdere levens binnen het mensenrijk, dus binnen de 
sfeer waarin jij je ook nu nog bevindt. 

We gaan nu dus een volgende stap zetten op de trap met 7 treden, 
de trap die jou op de zevende trede uiteindelijk zal brengen naar 
de Geestelijke Volwassenheid van de parfait, en uiteindelijk naar 
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beter te leren kennen,’ zei monsieur Pierre.

‘Maar mijn vader zei altijd, dat dit onmogelijk is, omdat God 
onnoembaar en onkenbaar is,’ reageerde Timeon.

‘Dat heeft je vader heel juist gezegd Timeon. Maar er kan ik de 
taal van mensen toch wel iets over worden gezegd. Maar zie deze 
woorden slechts als vingerwijzingen, niet als de waarheid over God, 
want die kan inderdaad onmogelijk in woorden worden gevangen,’ 
zei monsieur Pierre.

‘Om je nu op deze vierde bewustzijnstrede het goddelijke vermogen 
tot ‘mededogen en helen’ eigen te maken, is het van belang, dat je 
de twee kwaliteiten van de Vader/Moeder-God diep leert kennen. 
Wat je daarvoor te doen staat, is, om via het geopende kanaal in 
je hart, weer contact te maken met het Universele Veld, dus met 
het allesomvattende Oerveld, dat wij ook God noemen. Omdat jij 
dan weer in verbinding staat met God, kun jij het ‘Koninkrijk van 
God’ dan ook in jouw hart, als jouw ‘Stille Midden’ ervaren. Ik wil 
je in dit verband de woorden van de apostel Lucas in herinnering 
roepen. Die zegt namelijk in vers 17: ‘Het rijk van God zit in 
mensen, in hun hart.’

En door je aandacht nu te gaan richten op je hart, kun je via 
deze weg, kennis maken met de Onvoorwaardelijke Liefde en 
de Universele Waarheid, als de twee belangrijkste kwaliteiten of 
eigenschappen van God, die ook jij in je draagt. Dus omdat wij 
allemaal een zoon of dochter van God zijn, kunnen deze twee 
goddelijke eigenschappen ook in ieder van ons tot leven worden 
geroepen. En dat is de reden, waarom we ons gedurende dit 2e 
stadium gaan richten op deze twee eigenschappen. Je zult dan 
in de duisternis en stilte van deze baarmoeder, van een aardse 
mens rijpen tot een engelenmens. En deze engelenmens zal in 
het 3e stadium uitgroeien tot een geestmens, om uiteindelijk op 
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later uitgebreid aan de orde, tijdens het 3e en laatste stadium van 
de inwijdingsweg die jij nu aan het bewandelen bent.’

Het was inmiddels laat geworden. 

Monsieur Pierre beëindigde het gesprek met de woorden: ‘Timeon, 
overweeg weer alles, waarover we nu gesproken hebben. Morgen 
wil ik hier graag met je op terugkomen.’

Timeon ronde zijn werkzaamheden in de tuin af, maar innerlijk 
bleef het gesprek van zojuist nog nawerken. 

In de middag van de volgende dag verscheen monsieur Pierre weer 
in de tuin. Hij vroeg Timeon om weer naast hem op het bankje 
plaats te nemen. 

‘Gisteren sprak ik er over, dat de tijd gekomen is, om nu via je 
geopende hart, God weer te leren kennen. En daarmee bedoel ik, 
dat je de kwaliteiten van God diep op je in laat werken en deze 
probeert te doorgronden en te doorvoelen. De twee eigenschappen 
van God, waar we de komende tijd naar gaan kijken, zijn dus de 
Onvoorwaardelijke Liefde en de Universele Waarheid, die ik je 
gisteren noemde. Ik wil beginnen met het onderzoek naar God als 
de Onvoorwaardelijke Liefde, dus naar God die alles tot Eén Grote 
Heelheid maakt. Daarvoor wil ik je meenemen naar de laatste 
inwijdingsgrot Bethlehem, die hier wat verder vandaan ligt. Dit 
is de versterkte grot of spoulga, die in de streek wel de grot van 
Ornolac wordt genoemd. Volg mij maar,’ zei monsieur.

Toen ze in de derde grotkerk aankwamen, was Timeon verrast.

Alle leden van de kleine gemeenschap novices, waren er 
verzameld. Ze stonden in gewijde stilte in een kring en hadden 
elkaars hand vast. Aan de zijkant stond een soort natuurstenen 
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Goddelijke Volmaaktheid.’

Monsieur keek even naar Timeon, om te peilen of de jongen zijn 
verhaal nog kon volgen.

Timeon knikte, als blijk van begrip.

‘De vierde trede waar we nu naar gaan kijken,’ vervolgde monsieur 
zijn verhaal, ‘wordt dus gevormd door het vierde energiecentrum, 
dat in je hart is gelegen. Het is je inmiddels wel duidelijk 
geworden, dat deze vierde trede, een soort neutraal niemandsland 
of grensrivier is. Zoals ik al eerder zei, vormt deze trede van het 
hart, namelijk de overgang of de poort, tussen de drie lagere en 
de drie hogere bewustzijnstreden, dus tussen de zichtbare aardse 
wereld en de onzichtbare zielenwereld. 

En wanneer gedurende dit 2e stadium, het hart zich eenmaal 
volledig geopend heeft, en jij God weer hebt leren kennen, zal de 
Heilige Geest van God kunnen gaan binnenstromen en je hart 
gaan verlichten. Als het hart dus eenmaal open is, kan ook het 
bewustzijn van de drie hogere treden geleidelijk gaan ontkiemen 
en tot ontplooiing komen. En die hogere treden van bewustzijn 
zullen je uiteindelijk toegang gaan geven tot de drie hoger trillende, 
onzichtbare geestelijke dimensies of engelenrijken, met elk hun 
hogere energetische werkingen. Want alleen het gelijke kan het 
gelijke zien.

En voor het betreden van deze hemelrijken, hoef je dus niet te 
wachten op het moment dat je door de zogenaamde ‘Draaideur 
van Geboorte en Dood’ bent gegaan. Het bereiken van deze hogere 
ervaringsdimensies, kan namelijk al plaatsvinden, wanneer jij als 
mensenziel je bewustzijn verruimt, terwijl je nog steeds in je fysieke 
kleed hier op aarde leeft. Maar laten we deze hogere treden voor 
dit moment even laten rusten. Want deze geestelijke treden komen 
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pentagram wordt genoemd. De uitgehouwen ruimte was nog van 
Druïdische oorsprong. 

Zonder iets te zeggen, deed Timeon, wat zijn leermeester van hem 
had gevraagd. Monsieur hielp hem een handje, want hij moest 
uitkijken dat hij zijn evenwicht niet zou verliezen. Toen hij de 
vijfhoekige nis had bereikt, ging monsieur verder. ‘Plant nu je 
voeten in de twee naar beneden gerichte hoeken van de vijfpuntige 
ster, spreid je armen uit in de horizontale hoeken van de ster, en 
richt je hoofd naar de bovenste punt’ vroeg monsieur.

Omdat het pentagram iets scheef stond, moest Timeon even zijn 
balans zoeken. 

‘Sluit nu je ogen en zie jezelf nu innerlijk van een afstandje als 
een vijfpuntige ster, met dus je hart in het midden,’ zei monsieur 
Pierre.
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altaar van ongeveer 80 centimeter hoog. Daarover hing een kleed 
van wit linnen. Op het altaar lag het Bijbelboek Openbaringen 
van Johannes, opengeslagen op Openbaring 21, waarin de apostel 
vertelt over zijn visioen over ‘De nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde’. De verlichting in de grot bestond uit kleine schaaltjes met 
brandende pitten in notenolie en een paar fakkels aan de muur.

Toen vroeg monsieur aan Timeon, om in de hoger gelegen nis te 
gaan staan, die in de zijwand was uitgehouwen. De nis had de 
hoogte van een mens, en de vorm van een vijfhoek, die ook wel 
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veiligheid biedt. Plant je voeten letterlijk op deze rotsige bodem van 
de aarde, en voel dat al het leven dat jou omringt, onlosmakelijk 
verbonden is met de aarde. Dus met de aarde, die je kunt zien als 
de voedende moeder van al het leven.’

Weer pauzeerde monsieur even.

‘Maak deze aardse familie waarmee jij nu vanuit je hart, via de 
zogenaamde ‘Draad van Liefde’ verbonden bent, in je geest heel 
levend. Voel dat jullie allemaal vanuit de Liefdeskracht in ieders 
hart, met elkaar verbonden zijn, en op alle niveaus energieën 
uitwisselen en elkaar zo voeden. Alles is hier op delen en ruilen 
gericht, niet op roven en eigen belang. Voel dat niets, zonder al die 
andere levensvormen duurzaam kan bestaan en gedijen, dus ook 
jij niet.

We gaan nu weer een stap verder. Visualiseer nu, dat jij vanuit 
je kruin met een straal van Licht en Liefde verbonden bent met 
de kosmos, dus met de onzichtbare geestelijke wereld waarin alle 
zielen wonen. Zie dat kosmische geheel als de Hemelse Vader, 
waarmee al het aardse leven onlosmakelijk verbonden is, en 
geestelijk door wordt geïnspireerd en verlevendigd.’

En monsieur sloot weer voor even zijn ogen.

‘Besef diep,’ ging hij daarna weer verder, ‘dat de Kracht van de 
Goddelijke Liefde ten grondslag ligt, aan alle verbondenheid binnen 
deze Onmetelijke Kosmische Familie, die alle leven omvat, dus ook 
jou. Deze verbindende kracht maakt alles binnen het universum 
tot één Grote Heelheid, en dit geheel kunnen we God, De Ene of 
Het Al noemen. Voel hoe alles met elkaar samenhangt, dus niets 
duurzaam op zichzelf kan bestaan, ook jij niet. Besef nu ook, dat 
jij als onderdeel van dit Ondeelbare Geheel, medeverantwoordelijk 
bent voor de gezondheid en de verdere ontwikkeling van het 
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Decaan 6.2  Canis Major
de Mars-Tweelingen (1 tot 10 juni)

mentale leven & activiteit

Christus, Heer van de Hemel 
die Satan verscheurt

‘Visualiseer nu,’ ging monsieur verder, ‘dat je in de vijfpuntige ster 
met je rechterhand reikt naar alle leden van ons broederschap, 
en naar alle mensenzielen op aarde. Stuur vanuit je hart een 
onvoorwaardelijke liefde naar alle mensen. Dus voel dat jij, via de 
Draad van Liefde, verbonden bent met al je broeders en zusters op 
deze wereld. 

Probeer je vervolgens voor te stellen, dat je met je linkerhand in 
liefde verbonden bent het alle andere levende wezens op aarde, 
dus met alle wezens die het dierenrijk en het plantenrijk als hun 
thuis ervaren. Zie al deze wezens als je neven en nichten, waarmee 
je dezelfde stamouders deelt, dus die ook voortkomen uit de 
scheppende Vader/Moeder-God van het universum. Probeer ook 
dit alles weer levend voor je te zien en echt te doorvoelen,’ vroeg 
monsieur, die daarna een korte tijd stil was, om zijn pupil de 
gelegenheid te geven, zich op het innerlijke beeld te concentreren.

‘Nu jij je, via de Onvoorwaardelijke Liefde in je hart, heb 
vereenzelvigd met al het leven op de aarde, vraag ik je nu om met 
je beide voeten de verbondenheid te ervaren met de aarde. Dus 
met onze planeet, die al die aardse levensvormen draagt, voedt en 
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het universum. Stel je open, om de stralen van Onvoorwaardelijke 
Liefde vanuit de centrale Zon, jouw hart te laten bereiken. En laat 
op jouw beurt, vanuit dit centrum in je hart, de Goddelijke Liefde 
weer uitstralen naar alle leden van de Kosmische Familie waartoe 
jij behoort. Straal vanuit je hart een bundel van Onvoorwaardelijke 
Liefde uit naar je broeders en zusters aan je rechterzijde, en naar 
je neven en nichten aan je linkerzijde. Zeg in gedachte, dat je vanaf 
nu voor elk levend wezen beschikbaar wilt zijn, die jouw liefde en 
steun nodig heeft. En besef daarbij, dat alles wat je geeft uit echte 
Liefde, als goddelijke zegeningen bij je terugkomt. Want zo werkt 
het universum.

Besef dat deze verbondenheid met de centrale Zon, dus met God, 
nooit verbroken is geweest. Maar vanuit de derde bewustzijnstrede, 
kon deze door de aardse mens nauwelijks meer worden ervaren. 
En die vermeende afgescheidenheid is de diepste oorzaak van al 
het menselijke lijden. Maar nu aangekomen op de vierde trede, 
zal het hart zich weer openen, en zal de Onvoorwaardelijke Liefde 
weer kunnen worden ontvangen en weer onbelemmerd naar alle 
kanten gaan uitstralen. Dan zal het menselijke lijden geleidelijk 
worden vervangen door de goddelijke zegeningen.’ 

‘En dan nog iets,’ zei monsieur Pierre.

‘Wanneer jij je op deze vierde bewustzijnstrede van het hart, 
weer verbindt met de Ene Goddelijke Heelheid, zul je ook weer 
geleidelijk over alle hogere Goddelijke vermogens kunnen gaan 
beschikken. Dus ook over de vermogens die nu nog als zaden in je 
hogere energiecentra sluimeren. Op deze trede zul je dus groeien 
van de aardse mens, die meent alleen te staan tegenover de wereld, 
via de status als engelenmens, naar de geestmens die verbonden is 
met alles. Voel de kracht die van die verbondenheid uitgaat. Besef 
dat de druppel water slechts nietig en zwak is, zolang hij los is uit 
de oceaan. Laat hem weer één worden met al het water en hij is zo 
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Geheel. Laat diep tot je doordringen, dat jij als goddelijk wezen, 
dus medeverantwoordelijk bent, voor het welzijn van al jouw 
broeders en zusters binnen het mensenrijk, maar ook voor al jouw 
neven en nichten binnen het dieren- en plantenrijk. Stel je nu 
ook nederig op naar je aardse moeder onder je voeten, en naar je 
hemelse vader boven je hoofd. Besef diep, dat je via de twee grote 
energiestromen, zowel lichamelijk als geestelijk wordt gevoed. 
Toon je aardse moeder en je hemelse vader je oprechte Liefde, 
Eerbied en Dankbaarheid.

Nogmaals, alle leven is ontstaan uit het Oerveld, ofwel uit de 
scheppende Vader/Moeder-God van het universum. En alle 
levensvormen zijn op zielsniveau voor eeuwig via het hart met 
elkaar verbonden, door de Universele Liefdeskracht van God die 
overal is, dus ook in ons is. Zoals gezegd, is dit de kracht die door 
alle leven heen stroomt, en die alles met elkaar verbind en alles 
tot één Allesomvattend Levend Organisme maakt. Elk levend 
wezen kun je dus beschouwen als een cel of orgaan binnen het 
Ene Allesomvattende Levende Wezen, dat wij universum noemen, 
maar dat dus ook wel God mag worden genoemd.’

En weer monsieur pauzeerde even.

‘En nu vraag ik je, om met je aandacht naar jouw geopende hart 
te gaan. Dus richt je aandacht op jouw Goddelijke Centrum, 
of het Stille Midden in het midden van jouw wezen. Voel de 
kracht groeien waarmee jij, via je hart verbonden bent met deze 
Onverbrekelijke Goddelijke Heelheid die alles omvat. Voel de 
levendige vibrerende uitwisseling tussen al het leven. Als mens 
ben jij geplaatst in het midden van de kosmos. Je bezit zowel de 
kracht van de aarde, als ook de kracht van de hemelen. In jou is 
het zaad geplant van de zeven Goddelijke Vermogens. Voel nu, dat 
jij in het centrum staat van deze Kosmische Familie. Ervaar dat je 
hart als jouw innerlijke zon, verbonden is met de centrale Zon van 
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heelheid, God zou dienen, wanneer hij elke verdeeldheid zou 
opheff en, waar dat maar mogelijk was. En hij wist ook dat de 
ontwaakte Goddelijke Liefde in zijn hart, hem daarbij zou helpen.
Toen Timeon weer alleen was met zijn leermeester, had deze nog 
een wijze raad voor zijn leerling.

‘En wanneer je toch weer even de weg kwijt bent geraakt, en je de 
verbondenheid met je Kosmische Familie, dus met God, niet meer 
zo duidelijk ervaart, dan adviseer ik je het volgende te doen. Zeg 
dan: ‘Ik ben een zoon van God, dus Ik Ben een God in wording.’ Blijf 
deze woorden herhalen en doorvoel ze goed. Door dit ideaalbeeld 
weer in je geest wakker te roepen, bevestig jij jouw Goddelijke 
Oorsprong en Goddelijke Bestemming. Deze geestelijke formule 
houd je, vanuit je hart, op het spoor van het ‘Pad van Liefde en 
Waarheid’, dat een pad van God is, dat naar bevrijding leidt. De 
formule trekt je als het ware steeds opnieuw, van je onbewuste 
goddelijke oorsprong, naar je bewuste goddelijke bestemming. 
Dus van de gebonden rups naar de bevrijde vlinder,’ zei monsieur.

‘Wanneer jij je in je hart weer verbindt met de Goddelijke Stroom 
binnen het universum, zul je weer gaan ruilen in plaats van roven, 
zul je door te geven weer meer gaan ontvangen. En daarmee is je 
liefdevolle verbondenheid met je Kosmische Familie weer hersteld. 
Alles zal dan weer natuurlijk gaan stromen en pulseren, en je 
zult weer overvloed gaan ervaren. Vanuit je ‘schijn-zelf’ levend, 
dus levend vanuit de vermeende afgescheidenheid op de derde 
bewustzijnstrede, wil je de energie, in de vorm van geld, macht, 
comfort en bezit, naar je toe trekken en vasthouden. En door de 
zelfzuchtige claim die je dan legt op de beweeglijke natuurlijkheid, 
zal deze gaan bevriezen. En daardoor zullen de natuurlijke 
energiestromen gaan stagneren. Dan ontstaat er disbalans, 
armoede, ziekte en uiteindelijk de dood. Dus verbeeld je in je 
hart, je Ware Zelf als een volmaakt Goddelijk Wezen. Visualiseer 
steeds waar jij uiteindelijk naartoe zult groeien. Probeer dit beeld 
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sterk als de onmetelijke oceaan.’

Monsieur Pierre liet zijn pupil nog een korte tijd in het pentagram 
staan, om zijn ervaring van eenheid met alle leven, nog dieper te 
ervaren. De aanwezige novices vingen in een ingetogen gezang het 
Onze Vader-gebed aan. Zoals eerder gezegd, wijkt de tekst van het 
kathaarse gebed af van het gebed dat in de Kerk van Rome wordt 
gebruikt, maar kan als zeer verheven worden ervaren. Na afl oop 
van het gezang, vroeg monsieur Pierre aan Timeon, om zijn ogen 
weer te openen, en met zijn aandacht weer terug te komen in de 
intieme ruimte van grot Bethlehem. Toen Timeon uit de vijfpuntige 
ster sprong, ving monsieur hem op en sloot hem in zijn armen. 
En zo bleven ze enige tijd staan. De Goddelijke Liefde pulseerde 
tussen deze twee geopende harten, en straalden van daaruit naar 
alle aanwezigen.

De ervaring in grot Bethlehem had een diepe indruk op Timeon 
gemaakt. Hij voelde nu, dat de Onvoorwaardelijke Liefde in zijn 
hart was ontwaakt, waardoor hij de fundamentele heelheid van al 
wat leeft weer kon ervaren. Vanuit deze diepe beleving, voelde hij 
wat zijn levensmissie was. Hij wist nu, dat hij als deel van deze 
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spelonk een brede straal daglicht naar binnen viel. Ook was er een 
opening naar buiten, van waaruit je een prachtig uitzicht had over 
het bergland de Sabarthez. Monsieur vroeg Timeon hem te volgen 
naar de kleine binnenplaats vóór zijn verblijf tussen de rotsen. 
Monsieur noemde dit zijn ‘cour’. Hoewel het winter was, was het 
heel behaaglijk op deze mooie besloten plek. Het was windstil en 
de lucht was azuur blauw. De zon wierp zijn warme stralen op de 
rotsen. Toen ze beide een zitplaats op een groot rotsblok hadden 
gevonden, nam monsieur weer het woord.

‘Tijdens onze laatste ontmoeting, hebben we aandacht besteed 
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steeds opnieuw levendig voor je te zien. Dit gedachtebeeld trekt je 
vooruit, en zal zich op een natuurlijke wijze willen verwerkelijken. 
Kortom: Laat de Onvoorwaardelijke Liefde vanuit je hart stralen 
naar de wereld, maar ook naar je eigen innerlijk.’ Dit waren de 
laatste woorden van monsieur Pierre, voordat ze weer uit elkaar 
gingen.

Door deze laatste opmerking van monsieur, realiseerde Timeon 
zich, dat hij ook nog aandacht moest blijven geven aan het opheff en 
van alle nog resterende verdeeldheid in zijn eigen innerlijk. Hij 
kon dat slechts doen, door vanuit zijn hart Onvoorwaardelijke 
Liefde in zijn eigen wezen te laten stralen. Daarbij herinnerde hij 
zich de woorden van zijn oma: ‘Het helen van de wereld begint met 
zelfl iefde’. ‘Hou intens veel van jezelf omdat je een Goddelijk wezen 
bent, een kind van de Vader/Moeder-God van het universum,’ had 
ze er nog aan toegevoegd.

Er waren weer vele dagen verstreken, waarin Timeon zich 
verbonden voelde met de kleine gemeenschap van novices. Ook 
voelde hij de onverbrekelijke verbondenheid met alle leven buiten 
de grot, dat nu tijdelijk aan zijn fysieke ogen onttrokken was. Hij 
ervaarde de Grote Kosmische Familie waar hij een onlosmakelijk 
onderdeel was, steeds meer als een eenheid waarop hij kon 
steunen, en van waaruit hij zowel geestelijk als lichamelijk werd 
gevoed. Toch wist hij, dat elk deel van het geheel, omwille van de 
evolutie van het Allesomvattende, ook zijn eigen weg moest gaan. 
Maar dat al die wegen uiteindelijk waren gericht op het herstellen 
van de Grote Kosmische Eenheid. Zo werkte elk lid binnen het 
duister van ‘de Baarmoeder’ aan de eigen wedergeboorte in het 
Licht van God.

Op een ochtend vroeg monsieur Pierre aan Timeon, om na zijn 
ochtendwerkzaamheden in de tuin, naar zijn verblijf te komen. Het 
was een sobere ruimte binnen het grottencomplex, waarin via een 
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‘Ja, ik kan niet zeggen, ‘Ik ben Timeon, ik ben een jongeman, ik ben 
een kathaar’, want ook met het benoemen van wie ik ben, of met 
te zeggen ‘Ik ben hier en de wereld is daar’, breng ik in de heelheid 
van het leven weer een oneigenlijke scheiding aan,’ zei Timeon.

‘Inderdaad,’ zei monsieur. 

‘Want in die Oorspronkelijke Natuurlijke Heelheid van alles, 
bestaat niets op zichzelf,’ ging hij verder. ‘Elke scheiding die ik 
meen te zien, bestaat dus in wezen niet. Dus de scheiding die ik 
maak, wanneer ik zeg, ‘jij zit daar en ik zit hier, de zon staat in de 
lucht of ik ben een parfait’, maak ik zelf met mijn denken. In zijn 
Oorspronkelijke Natuurlijkheid is alles eenvoudigweg ‘wat het is.’

‘Maar als ik vanuit dit hoge perspectief gezien, niet een afgescheiden 
persoon ben, wie of wat ben ik dan wel?’ reageerde Timeon. 
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aan de eerste kwaliteit van God, namelijk aan ‘God als de 
Onvoorwaardelijke Liefde’, de God die ook in jouw hart is ontwaakt. 
Dus de Goddelijke Liefde die alles weer tot een onverbrekelijke 
heelheid maakt. Nu wil ik je laten kennismaken met de tweede 
eigenschap van God, die ook op deze vierde trede in jouw hart 
op ontwaken wacht. Het gaat hier om ‘God als de Universele of 
Absolute Waarheid’. Om ook die eigenschap of dat aspect van God 
te leren kennen, wil ik je vragen om naar het prachtige landschap 
te kijken dat hier voor je ligt. Maar beeld je in, dat je het mensenrijk 
nog niet hebt betreden, dus dat het denkvermogen nog niet in jou 
tot ontwaken is gekomen. Ik vraag je nu te beschrijven wat je ziet,’ 
vroeg hij aan zijn pupil.

Timeon was in verwarring. Hoe kon hij woorden geven aan zijn 
ervaring in deze mooie natuurlijke omgeving, als hij nog geen 
woorden kent, want woorden komen voort uit het denken. Hij 
besefte, dat hij niets kon zeggen over de schoonheid die hij hier 
ervaarde. En ook kon hij niet spreken over de ruwe bergtoppen 
daar en de groene struiken hier vlak voor hem. Want daarmee 
zou hij elk onderdeel een naam geven, en onderscheid maken 
tussen dat daar en dit hier. En ook het maken van onderscheid 
is een functie van het menselijke denken, dat nog niet in hem 
tot ontwaken kwam. Ook besefte hij, dat het onderscheid tussen 
gisteren en morgen, dus het onderscheid in tijd, een creatie is van 
het menselijke denken. Dit betekent dus simpelweg, dat tijd in het 
‘Hier en Nu’ helemaal niet bestaat, was zijn conclusie.

‘U maakt het mij met deze vraag heel moeilijk. Want wanneer 
het denken in mij nog niet tot ontplooiing is gekomen, is er nog 
geen onderscheid, en kan niets een naam of beschrijving worden 
gegeven,’ zei Timeon.

‘Maar wie ben jij dan in dit geheel?’ vroeg monsieur.
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‘Maar betekent dit dan, dat het ook niet kan worden gekend?’ vroeg 
monsieur. 

Deze vraag bracht Timeon opnieuw in verwarring, want zijn 
ogen registreerden toch alle vormen en bewegingen in deze 
natuurlijkheid. En de geluiden bereikten toch zijn oren en de 
geuren zijn neus?

‘Ik zou zeggen,’ zei Timeon na een lange stilte, ‘dat alles wel gekend 
kan worden, maar dan niet door het denken, maar slechts door de 
directe ervaring van het Bewustzijn dat ‘IK BEN’. Het denken kan 
er namelijk nog niet bij betrokken worden, omdat dat nog niet tot 
ontwikkeling kwam. Maar dat doet niets af aan het feit van de Ware 
Natuurlijkheid van alles.’ 

‘Ja dit heb je goed doorzien, Timeon. Maar dan nog een vraag. Wat 
heeft volgens jou nu een groter waarheidsgehalte? Het landschap 
dat jij als mens met jouw woorden en begrippen aan mij zou 
kunnen beschrijven, of de natuurlijkheid van dit alles, waaraan 
geen woorden worden gegeven, maar dat slechts door het directe 
ervaren kan worden gekend?’

Timeon dacht weer na.

‘Het lijkt mij dat alles in zijn oorspronkelijke natuurlijkheid 
waarachtiger is, dan de wereld die ik bekleed met een deken van 
mijn woorden, begrippen, namen, defi nities en denkbeelden. 
Want met die woorden splits ik die Onverbrekelijke Heelheid op 
in delen, en daarmee zondig ik in feite tegen Het Oorspronkelijke 
Ene’ antwoorde Timeon.

‘Inderdaad,’ reageerde monsieur. ‘Zonder dat we ons dat realiseren, 
reduceren we de Oorspronkelijke Natuurlijke Wereld, die vanuit 
zichzelf heel is, met het denken tot een denkbeeldige wereld, die 
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‘Ik ben dan dus niet iets of iemand, maar het geheel wordt wel 
vanuit hier ervaren. Misschien dat je zou kunnen zeggen, dat ik 
gewoon een onderdeel ben van deze ondeelbare heelheid, een 
onderdeel dat het geheel ervaart,’ zei hij.

‘Nu kom je heel dichtbij je Ware Natuur en de Ware Goddelijke 
Natuurlijkheid van het Bestaan, Timeon,’ reageerde monsieur. 

‘Vanuit dit goddelijke perspectief, dat nog voor het denken ligt, ben 
je simpelweg ‘bewustzijn of gewaarzijn dat ervaart’. Je bent dus 
‘open bewustzijnsruimte’ die zich van alles bewust is. En dat Open 
Gewaarzijn dat alles ervaart, is je diepste natuur,’ zei monsieur.

Timeon probeerde te doorgronden wat monsieur hier zei. In 
diepste wezen is hij dus Bewustzijn, dat zich van alles bewust is. 
Vóór het denken zich ontwikkeld heeft, bestaat er nog geen enkel 
onderscheid, is er slechts de heldere tegenwoordigheid in het 
Hier en Nu. En binnen dat open en heldere gewaarzijn, wordt 
vervolgens al het andere geprojecteerd. En zo wordt dat van nature 
lege en open gewaarzijn dat hij dus IS, gevuld met projecties van 
de wereld.

‘Ik begin te zien waar u naar verwijst, maar toch kan ik er nog niet 
helemaal bij,’ zei Timeon.

‘Wilt u er nog iets meer over zeggen,’ vroeg hij.

‘Kijk nu opnieuw naar het panorama voor je, bestaat dit of bestaat 
dit niet?’ vroeg monsieur.

‘Ja alles bestaat hier slechts in zijn Oorspronkelijke Natuurlijkheid. 
En voordat het denkvermogen tot ontwikkeling is gekomen, kan 
deze natuurlijkheid niet worden benoemd of begrepen, maar IS 
wel,’ zei Timeon.
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wij slechts waarnemen als een samenstel van losse delen. Dus 
we maken met ons denken, van de echte natuurlijke wereld, een 
denkbeeldige of kunstmatige wereld. Terwijl we menen dat die 
tweede de echte wereld is. Het goddelijke perspectief vraagt dus 
van ons, om op niets of niemand onze mening of ons oordeel te 
plakken,’ ging monsieur verder. 

‘Dat hoogste waarnemingsperspectief, dat dus de Absolute 
Waarheid van alles en van elke situatie in tact laat, vraagt om 
alles slechts oordeelloos gade te slaan. Het vraagt om het volle en 
levendige leven, slechts vanuit een open hart te beleven, zonder 
er woorden aan de geven. Want met elk woord verlaat je het veld 
van de oorspronkelijke natuurlijkheid van het leven. En daarmee 
betreed je het lager trillende veld van de mentale kunstmatigheid. 
Kortom: Door woorden te gebruiken, val je als het ware, vanuit 
de vierde ervaringsdimensie weer terug in de derde dimensie van 
het rationele denken, dus terug vanuit het neutrale niemandsland, 
in het vertrouwde rijk van de aardse mens. Woorden kun je zien 
als gestolde waarheid, als een soort afspiegeling van de levendige 
natuurlijkheid. Je kunt met woorden wel verwijzen naar de 
levendige waarheid, maar deze kan nooit echt door woorden 
worden bevat.’

Hier pauzeerde monsieur Pierre even om zijn boodschap te laten 
neerdalen.

‘De onwetende aardse mens richt al zijn aandacht op woorden. 
Maar het ware, kan dus nooit via de woorden in het hoofd worden 
gekend, maar kan slechts in de directe ervaring door het hart 
worden her-kend. Het diep leren kennen van het levende leven, 
gaat dus niet via het begrijpen door het hoofd, maar via het 
beleven door het geopende hart. Kortom: Door het leven slechts 
oordeelloos gade te slaan, kunnen we alles in zijn Oorspronkelijke 
Natuurlijkheid zien, dus alles zien precies zoals het IS, zonder 
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enige vertroebeling door persoonlijke denkbeelden, emoties of 
gehechtheden. Dan zullen we niet meer in discussie hoeven gaan 
over wat waar is, gezien vanuit ons persoonlijke perspectief. Want 
vanuit dat beperkte menselijke perspectief, zien we slechts onze 
persoonlijke waarheid, die dus voor iedereen verschillend is.

Leer in alles de Universele Waarheid te zien, dus alles zuiver te 
zien, ‘precies zoals het IS’. Met je waarneming vanuit deze vierde 
bewustzijnstrede, dring je door tot de ervaringsdimensie van het 
vierde rijk. Of anders gezegd: Wanneer je hart geopend is, ben je 
met je Ware Natuur van de vierde trede, verbonden met de Ware 
Natuurlijkheid van het Bestaan binnen de vierde levenssfeer of 
ervaringsdimensie. Want nogmaals, slechts het gelijke kan het 
gelijke zien.

Monsieur was weer even stil.

‘Voordat de ziel beschikte over het denkvermogen,’ ging hij weer 
verder, ‘dus voordat hij zich een oordeel over iets of iemand 
kon uitspreken, was de werkelijkheid eenvoudigweg wat het 
is. Er bestond dus ook nog geen goed en kwaad, want ook dat 
onderscheid is het product van het menselijke denken. Dat is de 
Hoogste Waarheid, want daar is geen speld tussen te krijgen. Deze 
Absolute Waarheid is voor iedereen hetzelfde. Hierover is dus geen 
discussie of onenigheid meer. Herinner je de woorden van Jezus, 
die zei: ‘De Waarheid maakt u vrij’,’ zei monsieur tot slot.

‘Wees daarom oordeelloos, voegde hij er nog aan toe. Want door 
oordeelloos te zijn, laat je deze Hoogste Waarheid in zijn ondeelbare 
heelheid intact, en ga je alles helder zien in zijn oorspronkelijke 
natuur.’

Toen waren ze beiden weer stil.
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alle leringen van de mysteriescholen centraal staat. Wanneer men 
gehoor geeft aan de stem van God, die in het geopende hart kan 
worden gehoord, leert men deze Goddelijke Waarheid kennen. Die 
stem zegt, dat alles eenvoudigweg ‘is zoals het Is’. En als je deze 
Absolute Waarheid kent, hoef je niet meer te worden overtuigd 
en meng je je niet meer in woordenwisselingen, die altijd op 
verdeeldheid gebaseerd zijn. Dan is er geen angst meer, ook niet 
voor de dood. Als de Goddelijke Waarheid in je is, ontwaakt deze 
je uit de dood op, tot leven.

God vraagt ook jou om je te verzoenen met De Waarheid, want 
daarin ligt de verlossing, dus het einde van alle lijden. Verzoen je 
met ‘dat wat Is’, met wie jij Bent in al je schijnbare onvolmaaktheid, 
en met hoe de dingen gaan en wie de mensen zijn. Verzet je niet 
tegen het onvermijdelijke, maar geef je er aan over en alle spanning 
zal verdwijnen. Want in deze overgave aan de Absolute Waarheid, 
die simpelweg ‘is zoals die Is’, vind je de innerlijke Vrijheid, 
Vrede en Vreugde, waar iedereen ten diepste naar verlangt. Is 
jou nu duidelijk geworden wat wordt verstaan onder ‘God als de 
Universele Waarheid’?’ vroeg monsieur.

‘Ja ik denk het wel. Ik zou zeggen, dat al het zichtbare en 
onzichtbare bestaande, slechts ‘is wat het IS’,’ zei Timeon. 

‘En kijk nu eens vanuit dat zelfde hogere perspectief naar jezelf,’ 
vroeg monsieur.

‘Ja dan moet ik erkennen, dat ook ik slechts ‘ben die IK BEN’. En 
dat houdt in, dat ik er helemaal mag zijn zoals IK BEN,’ zei Timeon.

‘Inderdaad,’ reageerde monsieur, ‘gezien vanuit het goddelijke 
perspectief van de vierde trede, ben je helemaal goed zoals je bent, 
in al je nog schijnbare onvolmaaktheid. Zei God ook niet tegen 
Mozes op de berg: ‘Als ze vragen wie ik ben, zeg dan, dat ‘Ik Ben 
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Decaan 6.3  Canis Minor
de Zon-Tweelingen (11 tot 21 juni)

mentale activiteit & ambitie

Overwinnaar Christus, 
vorst van hemel en aarde

Na de stilte nam Timeon weer even het woord.

‘Zoals ik het nu zie, zou je hieruit de conclusie kunnen trekken, 
dat alle schijnbare afgescheidenheid die wij waarnemen, wordt 
veroorzaakt door het zogenaamde ‘denkend bewustzijn’ van de 
derde trede. Terwijl vanuit het hartbewustzijn van de vierde trede 
alles wordt waargenomen in zijn natuurlijke heelheid, zie ik dit 
juist?

‘Ja, dat heb je juist samengevat,’ zei monsieur.

‘Zelfs het onderscheid tussen de stoff elijke wereld en de wereld van 
de geest, waarover tijdens jou scholingsweg al veel is gesproken, 
bestaat slechts wanneer wordt waargenomen vanuit de derde 
trede. In werkelijkheid vormen de twee werelden een natuurlijke 
heelheid, een heelheid die slechts kan worden gezien, wanneer het 
hartbewustzijn van de vierde trede zich geopend heeft. Vanuit dit 
Goddelijke perspectief zien we slechts de Universele Waarheid, 
en daarvan is er maar één, dus die kan niet meer opgedeeld of 
bestreden worden. Het gaat hier om een Levende Waarheid, die 
er altijd is geweest en er ook altijd zal zijn. Een Waarheid die in 
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inmiddels onomstotelijk weten. Maar dat zal lang niet iedereen als 
een feit kunnen aanvaarden. Wat zou uw reactie zijn, wanneer ik 
nog echt onwetend zou zijn, en tegen u zou zeggen; ‘Wat zou ik er 
veel voor geven als ik in God kon geloven.’’ zei Timeon.

‘Dan zeg ik tegen je,’ reageerde monsieur, ‘dat het bewijs dat God 
bestaat, in jezelf, namelijk in je eigen hart besloten ligt. Ik zou je 
vervolgens vragen of je het gevoel kent, dat je in vervoering raakt 
door het ervaren van waarachtige liefde, of door het zien van 
ultieme schoonheid in de natuur. Ik zou je uitnodigen te kijken 
naar de nachtelijke sterrenhemel, naar het verdwijnen van de 
zon in de oceaan, naar de blik van een onbevangen kind, naar 
een prachtige regenboog, naar de dansende zwerm spreeuwen, 
naar de tedere glimlach tussen geliefden. Ik zou je vragen om stil 
te staan bij de ervaring van een fi jne meditatie. Vervolgens zou 
ik je vragen of je het ontluisterende gevoel kent, wanneer je uit 
zo’n verrukkelijke ervaring, weer terugvalt in de werkelijkheid 
van alledag. Waarschijnlijk zul je mij teruggeven, dat je dat 
teleurstellende gevoel maar al te goed kent. En dat komt, omdat je 
denkt, dat de extase en vervoering helaas niet ‘het echte’ zijn, hoe 
graag je dat ook zou geloven.

Maar ik zou je dan willen laten inzien, dat het precies andersom 
is. Juist wat je bij deze terugkomst ervaart, is de waakdroom of 
schijnwerkelijkheid, die je zelf onbewust met je lagere denken hebt 
gecreëerd. Die denkbeeldige wereld waarin je terugvalt, dus de 
wereld die uit allerlei losse dingen bestaat en waar veel spanning, 
onzekerheid en verwarring is, dat is de onware uiterlijke wereld. 
Dat is de wereld van schijnbare tegenstellingen en lijden. Dat is 
de wereld die vanuit het bewustzijn van de derde trede als uiterst 
waar wordt aangenomen, maar dat dus niet is. Dat is de onware 
wereld, waarin we door onze onwetendheid verleid worden 
tot onheilzaam, denken, spreken en handelen, slechts om ons 
eigen belang te dienen. Dus tot zonden die onze trilling omlaag 
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Die Ik Ben’. Want Puur Bewust-Zijn is de Hoogste Waarheid van 
God, en dus ook de hoogste waarheid van jou en mij, omdat wij 
kinderen zijn van die Ene God ‘ besloot monsieur.

Na dit indringende gesprek, maakte Timeon een korte wandeling 
buiten de grotten. Op zijn favoriete plek, vanwaar hij uitkeek over 
de omringende bergen, ging hij op een rotsblok zitten. De woorden 
van zijn leermeester zochten hun bestemde plek in zijn geest. Er 
kwam een vraag in hem op. ‘Ik weet dat God bestaat,’ dacht hij. 
‘Maar hoe kun je een onwetende meenemen in dat weten? vroeg 
hij zich af.  

Na het middagmaal zaten Timeon en monsieur weer bij elkaar op 
de kleine cour. Timeon nam het woord.

‘We zijn vanmorgen uitgebreid stil blijven staan bij de twee 
kwaliteiten van de Vader/Moeder-God. Dus bij de mannelijke 
eigenschap, ofwel ‘God als de Absolute Waarheid’, en de vrouwelijke 
eigenschap, ofwel ‘God als de Onvoorwaardelijke Liefde’. Wij zijn 
er daarbij vanuit gegaan, dat God echt bestaat, omdat wij dat 
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“Overgave aan de Absolute Waarheid, dus 
    aan ‘dat wat eenvoudigweg Is’, brengt je 
    innerlijke vrijheid, vrede en vreugde
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ook in je omgeving.’

Hier stopte monsieur weer even, omdat hij zag dat Timeon over 
een vraag nadacht.

‘Maar wanneer in mij het hartbewustzijn is ontwaakt, betekent 
dit dan, dat ik geen moeilijke dingen meer zal meemaken en geen 
verdriet meer kan hebben?’ vroeg Timeon. 

‘Dat is een belangrijke vraag, Timeon,’ reageerde monsieur. ‘Het 
gewone leven zal dan natuurlijk niet ophouden te bestaan, maar 
wat wel ophoudt te bestaan, is je vereenzelviging met de lastige en 
zorgelijke dingen binnen dat gewone leven. Wanneer je leeft vanuit 
het vertrouwde menselijke bewustzijn van de 3e trede, zul je elke 
vervelende ervaring op jezelf betrekken, en daardoor onbewust 
een verhaal in je hoofd gaan maken. En daardoor worden ook weer 
negatieve emoties opgeroepen. Op deze wijze creëert de nog niet 
ontwaakte mens, onbedoeld zijn persoonlijke werkelijkheid, dus 
ook zijn eigen lijden.

Wanneer het oude leven niet meer voldoet, dus je meer lijden 
dan voldoening geeft, zie dat dan als een innerlijke aansporing 
van de kosmos of van God, om te groeien naar de volgende trede. 
Richt je aandacht dan op de kwaliteiten van de nieuwe trede, die 
je dan al in je hart voelen kunt. Deze aandacht voor het hogere, 
zal je ziel langzaam verheff en. En dat komt, omdat deze aandacht 
voor de hogere kwaliteiten in jou, het bewustzijn van de hogere 
trede zal uitnodigen te ontwaken. En met dat hogere bewustzijn 
zul je in staat zijn, om een hogere ervaringssfeer te betreden. En 
dat is de sfeer van het vierde rijk, want die sfeer resoneert met je 
nieuw ontwaakte hartbewustzijn. En die hogere ervaringsdimensie 
zal je voeden met een hogere energie-substantie, waardoor weer 
meer vreugde en vervulling gevoeld kan worden. Als je bewustzijn 
zich verruimt naar de hogere trilling van de vierde trede, dan zul 
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trekken tot in de duisternis, en zo ons bewustzijn vertroebelen en 
vernauwen.

Jezus heeft de mens gewaarschuwd voor de volgende 7 hoofdzonden, 
dus voor: Hoogmoed, hebzucht, onkuisheid, afgunst, onmatigheid, 
geweld en gemakzucht. Maar in De Bergrede zegt Jezus: ‘Zalig zijn 
de reinen van hart, want zij zullen God zien.’

Ik zou je duidelijk willen maken, dat juist de vervoering jou wilde 
laten weten, dat je voor even was opgenomen in de innerlijke 
wereld van het Licht, in de wereld van de Goddelijke Liefde en 
Goddelijke Waarheid. Jij bewoog je voor even in de Ware Wereld 
die verrukkelijk en eeuwig is. 

De hele fysieke wereld zien wij aan voor waar, maar dat is een 
zinsbegoocheling, is dus in werkelijkheid niet wat je bent gaan 
geloven dat zij is. Alles wat heilig is, wat zuiver, liefl ijk en schoon 
is, is van God, en is daarom de ultieme hemelse werkelijkheid, die 
ook gewoon hier is, maar die door de aardse mens nog niet als 
zodanig kan worden gezien. Zie jezelf daarom als kind van God, als 
één met alles wat God is.

Deze hogere werkelijkheid kan pas worden gezien, wanneer in de 
mensenziel het hart zich geopend heeft. Dan zal het denkbewustzijn 
van de derde trede hebben plaatsgemaakt voor het hartbewustzijn 
van de vierde trede. En vanuit dat hogere perspectief, zal de 
waakdroom van de derde ervaringsdimensie, als onwaar worden 
ontmaskerd. 

Leven vanuit de Christusgeest in je geopende hart, is leven vanuit je 
Ware Natuur, is leven in de Ware Natuurlijkheid van het Bestaan, 
die eenvoudigweg ‘Is zoals hij Is’. Leven vanuit je Ware Natuur, zal 
je bestaan vereenvoudigen en zal je schoonheid, liefde, vreugde en 
evenwicht brengen in je lichaam, in je ziel, in je geest en daarmee 
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‘Wat heeft u dat mooi onder woorden gebracht. Ik ben u heel 
dankbaar voor deze prachtige leringen,’ zei Timeon.

‘Na uw verhaal, verlang ik er nog meer naar, om God in mijn eigen 
hart nog beter te leren kennen. Kunt u mij zeggen wat ik daartoe 
moet doen?’ vroeg Timeon aan zijn leermeester. 

‘Allereerst wil ik je wijzen op de mogelijkheid om een kortstondig 
contact te maken met de innerlijke wereld van God, die dus in je hart 
woont. Je kunt dat doen door het volgen van de weg van meditatie, 
die jou al vertrouwd is geworden. Later wil ik met je spreken over 
de weg, die jou blijvend kan afstemmen op de Goddelijke Wereld 
in je hart. Maar hier volgen dus eerst mijn aanwijzingen voor 
een kortstondig contact met de innerlijke wereld van Liefde en 
Waarheid,’ zei monsieur Pierre.

‘Sluit maar langzaam je ogen. Trek op deze manier je aandacht 
terug uit de uiterlijke wereld hier om je heen. Ontspan nu op de 
gebruikelijke wijze, stapje voor stapje je lichaam en maak ook je 
geest leeg. Neem daarvoor de tijd. Geef nu nergens meer aandacht 
aan, niet aan lichamelijke gewaarwordingen, niet aan gedachten 
die opblijven komen, en niet aan emoties die zich aandienen. 
Laat alles er zijn, maar voedt het niet langer met de energie van 
je aandacht. Zonder je aandacht is niets in je innerlijke wereld een 
lang leven beschoren. Alles zal dan even spontaan verdwijnen als 
het gekomen is.

Ga nu met je aandacht naar je hartstreek. Voel dat je langzaam 
zakt in het Stille Midden in je hart waar vrede heerst, dus in je 
Ware Natuur, waarin jij simpelweg ‘bent die je Bent’. Hier ben je 
eenvoudigweg open, leeg en helder ‘Bewust-Zijn’, dus het Zijn dat 
zich bewust is geworden van zichZelf. Dus het Zijn, dat zich bewust 
is van zijn eigen bestaan. 
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je vanuit het dan ontwaakte hartbewustzijn, in staat zijn om de 
innerlijke mechanismen te doorzien, waarmee je jezelf tot dan toe 
in lijden bracht.

Je zult dan in staat zijn, om ook deze lastige dingen te zien voor 
wat ze werkelijk zijn, en niet voor wat je in je hoofd steeds meende 
dat ze waren. Want wat elke aardse ervaring in werkelijkheid is, is 
een uitnodiging van God om inzicht te krijgen in de achterliggende 
werkingen, en zo te groeien naar steeds hogere treden van inzicht 
en bewustzijn,’ besloot monsieur Pierre. 

Poort 6. Timeon trekt zich terug in de heilige grott en

“Leven vanuit je Ware Natuur in je hart, 
    zal je bestaan vereenvoudigen en zal je 
    schoonheid, liefde, vreugde en evenwicht 
    brengen in je lichaam, in je ziel, in je geest 
    en daarmee ook in je omgeving
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waakdroom van de gewone dagelijkse werkelijkheid,’ besloot 
monsieur. 

Timeon opende zijn ogen en rekte zich even uit. 

‘Voor vandaag wil ik ons samenzijn afsluiten. En als we weer bij 
elkaar zijn, wil ik graag met je praten over het verder tot ontwaken 
brengen van je hartbewustzijn,’ zei monsieur. 

Die nacht kon Timeon de slaap weer moeilijk vatten. De woorden 
van monsieur maakten hem nieuwsgierig. De volgende zin van 
monsieur schoot steeds weer zijn hoofd. ‘Leven vanuit je Ware 
Natuur zal je bestaan vereenvoudigen en zal je schoonheid, liefde, 
vreugde en evenwicht brengen in je lichaam, in je ziel, in je geest 
en daardoor ook in je omgeving.’ Deze woorden bevatten een 
belangrijke belofte, voelde Timeon.

Er zijn inmiddels weer meerdere dagen verstreken sinds het laatste 
gesprek bij de grot van monsieur Pierre. Timeon verlangde ernaar 
om de twee Goddelijke Eigenschappen, waarover monsieur toen 
vertelde, in zijn leven te gaan beoefenen. Door deze beoefening 
wilde hij zo stapje voor stapje de ‘Goddelijke Volmaaktheid’ dichter 
naderen. 

De zon was zijn hoogste punt reeds gepasseerd, toen monsieur 
Pierre zijn leerling weer in de tuin kwam opzoeken. Samen namen 
ze weer plaats op het bankje in de schaduw. Nadat monsieur hem 
had gevraagd hoe zijn dagen waren geweest, vertelde Timeon, dat 
hij veel had gemediteerd over de Onvoorwaardelijke Liefde van 
God en over de Universele Waarheid omtrent het bestaan. Ook zei 
hij, dat hij ernaar uitkeek te gaan leven vanuit zijn Ware Natuur. 

‘Fijn dat onze gesprekken zo blijven resoneren in je geest, want 
daardoor zullen ze hun weg vinden naar je hart,’ zei monsieur.
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Kijk nu vanuit deze oordeelloze en liefdevolle openheid in je 
hart, naar de wereld. En zie op deze wijze God, als de Ware 
Natuurlijkheid van het Bestaan, die net als jij, ook simpelweg ‘is 
wat hij Is’. Er is alleen maar de open ervaring in deze innerlijke 
wereld, dit, hier, nu. De rest is denkbeeldig. Op dit moment neem 
je alles waar vanuit de vierde trede, dus vanuit het hartbewustzijn, 
dat wil zeggen vanuit pure verwondering. De vierde trede is het 
‘thuis’ van je Ware Natuur, van waaruit je woordloos de Goddelijke 
Waarheid van alles kunt aanschouwen. 

Wanneer je blijvend gevestigd bent in het hartbewustzijn van 
de vierde trede, wordt het mogelijk om onbevangen de andere 
dimensies te bezoeken, zowel de lagere als de hogere rijken. Je zult 
in staat zijn dit te doen, zonder het contact met het ‘Stille Midden’ 
in het hart, dus met je Ware Zelf in het ‘hier en nu’, te verliezen. 

Deze meditatieve oefening vraagt slechts, om je met niets of 
niemand te vereenzelvigen, om alle controle uit handen te geven, 
om ultieme overgave aan het simpelweg Bewust-Zijn, dus aan dat 
wat je in diepste wezen Bent. In die staat ben je weer verbonden 
met het Oerveld van Liefde en Waarheid, dat nergens niet is, dus 
met Gods Koninkrijk dat ook in jouw hart woont.

Beoefen deze meditatie vanaf nu veelvuldig, en je zult de 
gelukzaligheid van dit Koninkrijk van God, steeds dieper in je hart 
gaan ervaren. 

Blijf nog even in de stilte. Geniet van dit moment, en ervaar de 
vrede en vervulling van dit Open en Oordeelloos Gewaarzijn.’

Toen was monsieur weer stil, om Timeon te laten genieten van dit 
eeuwige en vreugde brengende moment.

‘Open nu maar weer langzaam je ogen, en kom weer terug in de 
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‘Maar hoe graag ik dat ook zou willen, ik zie niet hoe ik daartoe in 
staat ben,’ zei Timeon met een lichte wanhoop in zijn stem.

‘Het antwoord op die vraag, ligt in het beoefenen van de ‘7 paren 
van hartkwaliteiten’,’ was de reactie van monsieur Pierre. 

‘Dit zijn kwaliteiten die de mens vanuit zijn midden, dus vanuit 
zijn hart, kan inzetten om een helende werking op het leven uit 
te oefenen. Deze kwaliteiten van het hart staan dus tegenover 
de eerder genoemde 7 zonden van de aardse mens, die het leven 
schade berokkenen. Door het beoefenen van de hartkwaliteiten, zal 
de individuele zon in het hart van de mensenziel, steeds meer gaan 
samenvallen met de Zon van het universum, dus met God,’ besloot 
monsieur. 

‘Voordat je deze beoefening begint, is het goed om te weten,’ ging 
monsieur verder, ‘dat die twee Goddelijke Krachten waar we nu 
steeds over spreken, vele gezichten hebben. En deze komen tot 
uitdrukking in wat ik zojuist de ‘7 paren van hartkwaliteiten’ 
noemde. Wanneer je deze hartkwaliteiten in je leven tot volle 
expressie brengt, zal het universum je rijkelijk belonen. En dat 
zal uiterlijk leiden tot ontplooiing van het vermogen om weer te 
helen wat kapot was. Maar innerlijk zal het leiden tot oneindige 
gelukzaligheid, ofwel tot een diepe innerlijke Vrijheid, Vrede en 
Vreugde.’ zei monsieur.

Timeon verlangde naar de oefening, die monsieur Pierre voor hem 
in gedachte had.

‘Voordat ik je de instructies voor de oefening geef, wil ik even een 
tussenopmerking maken,’ begon monsieur Pierre.

‘Veel van de leringen binnen het kathaarse ‘Pad van Liefde en 
Waarheid’, worden door mij in woorden verpakt. Maar je moet 
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Poort 6. Timeon trekt zich terug in de heilige grott en

‘Vandaag wil ik ingaan op de vraag,’ zei hij, ‘hoe jij je als mensenziel 
blijvend kunt afstemmen op God met zijn twee centrale kwaliteiten. 

Timeon, het universum nodigt je uit, om vanaf nu, volgens de 
Goddelijke Liefde en de Goddelijke Waarheid te gaan leven, dus 
te gaan leven vanuit je geopende hart, precies zoals Jezus dat 
heeft voorgeleefd. Met het ontwaken van deze twee Goddelijke 
krachten in je hart, wordt het voor jou mogelijk om elke heelheid 
te herstellen, waar deze door de onwetendheid en onmacht van 
mensen verbroken werd. God wil via jouw geopende hart, met jou 
samenwerken, om harmonie, schoonheid, gezondheid, heelheid en 
geluk te creëren, niet alleen voor jezelf, maar voor al je broeders en 
zusters hier op aarde. Vanuit je hart ben jij nu in staat om harmonie 
terug te brengen, waar de vertroebelde geest van de aardse mens 
disharmonie heeft veroorzaakt,’ zei monsieur.

“Wanneer je de hartkwaliteiten in je leven  
    tot volle expressie brengt, zal het universum 
    je rijkelijk belonen
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ook: ‘Zorgzaamheid en Hulpvaardigheid’, het één na laatste paar 
is: ‘Verdraagzaamheid en Vergevingsgezindheid’, en tot slot: 
‘Dankbaarheid en Tevredenheid’.

Na deze opsomming pauzeerde monsieur weer even.

‘Ik wil je vragen om je aandacht elke dag op een nieuw 
kwaliteitenpaar te richten. En onderzoek daarbij innerlijk, in 
hoeverre je de Kracht van Liefde en Waarheid, die in die betreff ende 
kwaliteiten opgesloten zit, kunt ervaren. Tast de twee kwaliteiten 
steeds innerlijk diepgaand af, op de genezende kracht in de 
woorden, en zoek ook naar de relatie tussen de twee kwaliteiten. 
Kortom, probeer het helende eff ect op het spoor te komen, dat bij 
het in praktijk brengen van die kwaliteiten zal optreden. Neem hier 
echt de tijd voor, en zie dit voorlopig als een innerlijke opdracht. 
Dus het gaat nu nog niet om het in praktijk te brengen van de 
kwaliteiten. Later ga ik je vragen om deze 7 kwaliteitenparen te 
gaan toepassen in jouw leven hier binnen onze gemeenschap,’ 
besloot monsieur Pierre.

De dagen die volgden, was Timeon veel in de tuin te vinden. Tijdens 
zijn fysieke arbeid in de buitenwereld, werkte hij innerlijk aan de 
opdracht die monsieur hem had gegeven. Elke dag probeerde hij 
weer een nieuw kwaliteitenpaar heel grondig te doorschouwen 
en te doorvoelen. Hij zocht in elke kwaliteit naar de helende 
Liefdeskracht, die er, volgens monsieur Pierre, in besloten zou 
liggen. Ook probeerde hij steeds te ontdekken, wat de relatie was 
tussen de betreff ende kwaliteit en de Universele Waarheid, die 
simpelweg ‘is wat het IS’. 

Er waren veel momenten, dat Timeon moest terugdenken aan zijn 
gesprekken met zijn oma. Het werd hem steeds duidelijker, dat zij 
elk van deze kwaliteiten, als het ware had ingeademd en ze op deze 
manier ook geworden was. 
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goed beseff en, dat woorden slechts de verwijzers zijn naar een 
onderliggende waarheid. Dus mijn woorden bevatten op zichzelf 
geen waarheid. Ze moeten als het ware innerlijk door het geopende 
hart van de ontvanger worden uitgepakt. Want iets is niet waar 
omdat ik, of een andere leermeester het zegt. Iets is pas waar, 
wanneer je eigen hart het als waarheid herkent. Dat is de reden, 
waarom mijn leringen steeds gepaard gaan met een innerlijke 
oefening of opdracht. En zo’n oefening is dus niet gericht op het 
begrijpen via het hoofd, maar op de innerlijke ervaring via het 
hart.’

Monsieur nam weer even een pauze.

‘Met de volgende opdracht zal het ontkiemde zaad van de 
Onvoorwaardelijke Liefde en de Absolute Waarheid, in je hart 
verder tot ontwikkeling worden gebracht. Ik wil je vragen 
om de komende 7 dagen te contempleren op de 7 paren van 
hartkwaliteiten, dus deze kwaliteiten innerlijk te onderzoeken en 
af te tasten. Het gaat hierbij om de volgende paren kwaliteiten:

Op de 1e plaats: ‘Onzelfzuchtigheid en Nederigheid’, het 2e paar is: 
‘Oordeelloosheid en Overgave’, dan: ‘Liefdevolle vriendelijkheid 
en Tederheid’, vervolgens: ‘Matigheid en Gelijkmoedigheid’, en 
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“Tast de hartkwaliteiten 
    innerlijk diepgaand 
    af en doorvoel hun 
    heilzame werking
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En gun mij, wanneer de tijd daar rijp voor is, mij te voegen bij het 
gezelschap op de top van de Heilige Berg, en de eeuwige Vrijheid, Vrede en 
Gelukzaligheid van het Goddelijke Bestaan te ervaren. 

Uit diepe Dankbaarheid, uw nederige leerling,

Jan Verhaar
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Uit diepe Dankbaarheid

Mijn dierbare Oude Cheng, uit diepe dankbaarheid voor alle wijsheid die 
ik van U in mijn hart ontvangen mocht, bevestig ik hiermee mijn geloft e, 
dat ik als een nederige dienaar mijn leven overgeef aan TAO, ofwel aan 
de Ritmische Stroom van de Grote Natuur. Alstublieft , blijf mij met uw 
heldere licht bijschijnen op mijn weg, zodat ik mijn persoonlijke aard 
verder kan zuiveren van de drie vergift en, namelijk van oude vastgeroeste 
denkbeelden, van negatieve emoties en van loos bezit. 

Ook zeg ik U toe, dat ik met het blijven beoefenen van de Hartkwaliteiten 
mijn innerlijke fr equentie verder wil verhogen. Help mij mijn diepste 
wezen, die een straal is van de Goddelijke Geest van de Grote Natuur, verder 
bloot te leggen. 

Geef mij de kracht om te leven naar mijn Oorspronkelijke Natuur, en mijn 
denken, spreken en handelen van moment tot moment af te stemmen op 
De Waarheid van ‘dat wat Is’, zodat ik gehoor kan geven aan de Goddelijke 
Wil, ofwel aan dat waar elke situatie en elk mens om vraagt. Help mij om 
op deze wijze de 7e bewustzijnstrede te bereiken. En op deze trede weer Eén 
te worden met de Vader/Moeder-God ofwel met de Oerbron, waaruit alles 
ooit voortkwam, waarmee al het leven tijdens zijn Zielenreis via het Hart 
verbonden bleef en waarmee alles zich ooit weer zal ver-enigen.   

Help mij om in mijn Hart de Goddelijke Wijsheid, de Goddelijke Kracht 
en de Goddelijke Liefde te laten openbloeien, zodat ik mijn broeders en 
zusters kan bijstaan op hun pad. 



Gesprekken over de TAO TE TJING met de 
oude man
Op dit moment werkt de auteur aan een commentaar 
op de 81 hoofdstukjes van de TAO TE TJING van 
Lao Tse (in 9 boekjes). Dit eerste boekje bevat in 
dialoogvorm het commentaar op hoofdstukje 1 tot 
en met 9.

De 7 Mystieke Geheimen van TAO
Door de inwijding in ‘De 7 Mystieke Geheimen van 
TAO’ die De Oude Cheng mij gaf, kreeg ik diep 
inzicht in de natuurlijke aard van het leven en daarmee 
in het grote evolutieproces van de menselijke Ziel. 
De eerste 5 geheimen hebben betrekking op TAO als 
de Natuurlijke Orde van Alles. Geheim 6 en 7 gaan 
over de oude wijze, die vanuit zijn Innerlijke Kracht 
‘TE’ leeft in overeenstemming met TAO en daardoor 
geniet van het geluk en de harmonie in zijn hart. 

De Weg van het Stille Midden
De Oude Cheng laat je, via een inleiding en 7 
Meditatieve Teksten, kennismaken met De Weg van 
het Stille Midden. Dit is een open spiritueel pad voor 
de westerse mens van deze tijd. Een pad dat je, via 
je Hart als jouw ‘Stille Midden’, de weg wijst naar 
de Oorspronkelijke Natuurlijkheid van je Zelf en 
van het Bestaan en je daarmee brengt naar innerlijke 
vrede en duurzaam geluk. 

Terugkeer naar de Oerbron
Gesprek over het kosmische wordingsproces en de 
mens en zijn verheven bestemming
Dit boekje bevat een dialoog tussen een oude man en 
een leerling over het wordingsproces en de verheven 
bestemming van de mens. De dialoog is gebaseerd op 
hoofdstukje 16 van de TAO TE TJING van Lau Tse.

De Natuurlijke Orde der Dingen
Over de 7 Kosmische Levenswetten die op 
energieniveau al het leven binnen het universum 
regeren. Tijdens het bewandelen van ‘De Weg van het 
Stille Midden’, het open en eigentijdse spirituele pad 
voor de westerse mens dat naar bevrijding leidt, toon ik 
je de drie levels van het ‘Grote Levensspel’, elk met zijn 
eigen spelregels/wetten. Op energieniveau zijn dat de 7 
Kosmische Levenswetten.
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Boeken/video’s van de auteur 

Jan Verhaar helpt als spiritueel gids/life-coach mensen die op zoek zijn 
naar de ware bron van innerlijke vrede en echt geluk. Hij geeft ‘satsangs’ 
aan individuen en groepen. Een satsang is een bijeenkomst waarin 
gesproken wordt over de ware aard van het leven en de ware natuur van 
de mens, waarin hij weer zijn oorspronkelijke vrede en  vrijheid ervaart. 
Sanskriet: ‘Sat’ is Waarheid en ‘Sanga’ is samezijn of ontmoeting. Een 
satsang is dus letterlijk een ‘Samenzijn in Waarheid’. 
Als je contact zoekt met Jan Verhaar of meer informatie wilt, ga dan 
naar de website van: CHETANA Praktijk voor Praktische Spiritualiteit te 
Hoorn/Zwaag:  www.chetana.net

De boeken, artikelen, oefeningen en meditaties van Jan Verhaar zijn       
gepubliceerd op: www.issuu.com. Zijn mystieke lezingen en geleide 
meditaties zijn als video’s te vinden op zijn Youtube-kanaal ‘deoudecheng’. 
Ook de 12 Poorten van de spirituele legende ‘Timeon en de katharenschat’ 
zijn op dat Youtube-kanaal, als 12 ingesproken video’s te beluisteren. 
Van Jan Verhaar zijn bij internetuitgever Blurb de onderstaande boeken 
verschenen: (bestellen: https://nl.blurb.com/user/JanVerhaar). 
Een gratis PDF-versie van deze boeken is ook te downloaden vanaf de 
eerder genoemde website van CHETANA: www.chetana.net.

Lessen van De Oude Cheng (spirituele 
roman)
Op het station van Ulan Bator, de hoofdstad 
van Mongolië zag hij hem voor het eerst, die 
vreemd uitgedoste, mysterieuze oude man met het 
innemende gezicht. De man had zich voorgesteld als 
Cheng en de wereld zijn woonplaats genoemd. 
In Peking aangekomen, hadden ze besloten om 
de reis door China gezamenlijk voort te zetten. 
De weken daarna had Cheng hem stap voor stap 
deelgenoot gemaakt aan de oude wijsheden van het 
Oosten. Hij had hem geholpen bij de ontdekking van 
de hemel, die direct onder zijn voeten was gelegen.
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Timeon en de katharenschat. 
Deel 1. Aarde
Spirituele legende over de 7 bewustzijnstreden van de 
inwijdingsweg van de katharen.
De legende bestaat uit 12 delen of Poorten.
Deel 1. ‘Aarde’, bevat de Poorten 1 t/m 6, ofwel de 
lagere bewustzijnstreden van de zogenaamde ‘Kleine 
Aardse Mysteriën. In de 13e eeuw gaat Timeon, onder 
leiding van zijn oma, een kathaarse parfait, op 
bedevaart naar Maria Magdalene en ontvangt zijn 
lagere inwijdingen.
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De Geestelijke Ontwikkelingsweg van de mens
In de derde grote levensfase van de mens staat de 
Geestelijke Ontwikkeling centraal. Door de vele 
cyclische levens door de twee werelden heen, zal de 
Ziel, door de omvorming van aardse ervaringen tot 
geestelijke inzichten, in een opklimmende spiraal, 
innerlijk groeien naar steeds hogere bewustzijnstreden. 
En op elke hogere trede zal voor de rijpende Ziel een 
steeds mooiere en meer harmonische ervaringsdimensie 
worden ontsloten. En uiteindelijk zal de Ziel op de 7e 
bewustzijnstrede, die met het hoogste chakra verbonden 
is, Geestelijke Volwassenheid ofwel Goddelijke 
Volmaaktheid bereiken.

Bestaat een leven zonder lijden?
Zeven inspirerende verhalen over Spiritueel Ontwaken 
‘Stel dat ik je zou vragen: ‘Bestaat een leven zonder 
lijden?’ Zou je dan nieuwsgierig worden of zou je 
denken ‘Wat een onzinnige vraag’? Waarschijnlijk zul 
je zeggen dat zo’n leven niet kan bestaan, omdat jij er 
van uitgaat dat lijden nu eenmaal onlosmakelijk met 
het menselijke bestaan verbonden is. Maar stel je de 
volgende situatie eens voor...’

Een Spiritueel Licht op Creatie
Verhaal in woord en beeld over de Torus als 
grondpatroon of energieblauwdruk van elke creatie
Dit verhaal laat in woord en beeld zien dat elk 
leven ontstaat en in stand gehouden wordt door de 
wisselwerking tussen Yang en Yin, ofwel tussen geest 
en materie, tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen de 
onzichtbare geestelijke binnenwereld en de zichtbare 
materiële buitenwereld. En deze levensdynamiek toont 
zich in de torus als energetisch grondpatroon.e

Aforismen en Citaten van De Oude Cheng
Sinds Sinds onze kennismaking in die winter vele jaren 
geleden, heb ik oneindig veel woorden van wijsheden 
van De Oude Cheng mogen ontvangen. Dit boek bevat 
een bloemlezing van korte aforismen en wat langere 
citaten die ik met jou wil delen. Ik heb de teksten 
enigszins gerubriceerd en min of meer in een samen-
hangende volgorde geplaatst, maar ze kunnen uiteraard 
ook als afzonderlijke teksten worden gelezen. Ik wens 
je veel leesplezier en inspiratie!
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De 7 Treden & de 7 x 7 Lokroepen van God
(nog in bewerking)
Langs de trap met 7 natuurlijke treden, komen één 
voor één de chakra’s als bewustzijncentra tot bloei. 
Dat gebeurt door op elke trede gehoor te geven aan de 
7 lokroepen van God, van de laagste aardse trilling bij 
aanvang van de eerste trede, tot de hoogste hemelse 
vibratie aan het einde van de zevende trede. En door 
het zich steeds verder openen van het innerlijke zintuig 
van de Ziel, ontvouwt zich in elk stadium een nog 
mooiere dimensie van het bestaan, totdat op de hoog-
ste trede de Zevende Hemel zich opent, waar de Ziel 
deelgenoot wordt aan ‘Sat-Chit-Ananda’, ofwel aan 
de ultieme ‘Waarheid-Helderheid-Gelukzaligheid’. En 
zo komt via ‘De Heilige Wet van Zeven’ alles tot zijn 
Goddelijke Voltooiing.’

Timeon en de katharenschat. 
Deel 2. Hemel
Spirituele legende over de 7 bewustzijnstreden van de 
inwijdingsweg van de katharen.
De legende bestaat uit 12 delen of Poorten.
Deel 2. ‘Hemel’, bevat de Poorten 7 t/m 12, ofwel de 
hogere bewustzijnstreden van de zogenaamde ‘Grote 
Hemelse Mysteriën. In de 13e eeuw krijgt Timeon op 
Montsegur zijn hoogste inwijding. En daarna brengt 
hij de katharenschat in veiligheid voor onze generatie.



“Want er is maar 
    één Waarheid, 
    maar één God 
    die de grondslag 
    van Alle Leven is.
    En daarom kan 
    deze Universele 
    God door geen 
    enkele religie of 
    geloofsrichting 
    worden geclaimd.
    Het koninkrijk van   
    die Ene God ligt 
    niet buiten jezelf, 
    maar kan slechts 
    in je eigen hart 
    worden ontdekt.

    De Oude Cheng

 



Timeon en de katharenschat

1.  De Kleine Aardse Mysteriën 

Ik neem je mee naar Occitanië, gelegen aan de voet van de 
Pyreneeën, en het is de 13e eeuw na Christus. Timeon wordt 
als jongeman, door drie kathaarse leermeesters in drie stadia 
ingewijd. Het gaat om een inwijding in de 7 bewustzijnsgraden 
van de scholingsweg van de katharen, die het ‘Pad van Liefde en 
Waarheid’ wordt genoemd. Dat pad is gebaseerd op de Mystieke 
Leringen van Jezus. Het is Timeons zielsverlangen  om uiteindelijk 
parfait, ofwel een ‘vervolmaakte’ te worden, net als zijn wijze oma. 
Gedurende zijn reis, waarin zijn innerlijk wordt gezuiverd door 
beoefening van ‘endura’, en zijn wijsheid alsmaar groeit, krijgt 
Timeon te maken met de kruistochten tegen de katharen van paus 
Innocentius III. Deze paus beschouwt de katharen als ketters. 
Toch laat Timeon zich niet afschrikken door deze dreiging met 
geweld. Hij geeft zich met veel overtuiging over aan zijn geestelijke 
scholingsweg. En na op de berg Montsegur de hoogste kathaarse 
inwijding, ofwel het Consolamentum te hebben ontvangen, 
wordt aan Timeon gevraagd om de katharenschat in veiligheid te 
brengen. De dreiging door het leger van de paus wordt namelijk te 
groot. De katharenschat is niet alleen voor de katharen, maar voor 
de hele mensheid van immense waarde, omdat deze een verborgen 
verwijzing bevat naar de Heilige Graal. Timeon heeft op zich 
genomen, om de schat voor toekomstige generaties veilig te stellen 
in een grot bij Sainte Baume, de grot waarin Maria Magdalena 
tijdens haar eerste jaren in Frankrijk als kluizenaar leefde. 
Als ook jij verlangt naar innerlijke vrede, vrijheid en echt geluk, 
laat je dan inspireren door de inwijdingsweg die Timeon ging, en 
lees de twee delen van deze spirituele legende; Deel 1. De Kleine 
Aardse Mysteriën, en Deel 2. De Grote Hemelse Mysteriën.

De Oude Cheng


