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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 

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 
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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.  

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.
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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

14

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 
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Inwijdingsreis van Timeon 
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Katharenburcht op Montsegur

18

Poort 7   
Timeon ziet op 
Montsegur de 
katharenschat

-Kreeft-
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Rol

Zorgzame

Natuur

Verenigt zich

Aanleg

Bescherming, emotie en huislijkheid
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-Kreeft- 
Sterrenteken bij Poort 7

Water-teken

(introvert/voelend)

(22 juni - 22 juli)

Heersende ‘planeet’ Maan                                                                                     

Geeft kracht tot empathie, veilige sfeer scheppen 

en te ontvangen

Aartsengel Gabriël 

Helpt je bij het verkondigen 

van een boodschap
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Waarheid, die van boven komt, zal u stap voor stap de gehele Waarheid 
binnenleiden, zij het ook door vele omzwervingen, zoals de vurige wolk de 
kinderen van Israël door de woestijn leidde.

Wees getrouw aan het Licht dat gij inmiddels ontvangen hebt, totdat u een 
hoger Licht gegeven wordt. Zoekt meer licht en gij zult overvloed hebben; 
rust niet totdat gij gevonden zult hebben. God geeft  u alle Waarheid, als 
een ladder met vele sporten, ter vervolmaking van de ziel.

En de waarheid van heden zult gij loslaten voor de hogere waarheid van 
morgen. 

Streeft  naar de Vervolmaking.

22

Mystieke prelude tot Poort 7           

Uit het evangelie van de heilige twaalven

De Ene Waarheid heeft  vele kanten, en de een ziet alleen de ene kant, en 
de ander een andere kant, en sommigen zien meer dan anderen, al naar 
het hun gegeven is. 

Ziet dit kristal: hoe het ene licht zich in twaalf vlakken openbaart, en ieder 
vlak weerkaatst één straal licht. En de een beschouwt een vlak en de ander 
weer een ander vlak, maar het is toch het éne kristal en het éne licht dat in 
alle schijnt.

Zo is het met de Waarheid. 

Ik ben de Waarheid en de Weg en het Leven, en Ik heb u de Waarheid 
gegeven, die Ik van boven ontvangen heb. En dat wat gezien en ontvangen 
wordt door de een, wordt niet gezien en ontvangen door de ander. Wat 
sommigen waar schijnt, lijkt anderen niet waar. Zij die in het dal zijn, zien 
niet hetzelfde als zij die op de top van de berg zijn.

Maar voor ieder is het de Waarheid, zoals het afzonderlijke verstand het 
ziet, en zolang tot een hogere waarheid geopenbaard wordt. Aan de ziel 
die hoger licht ontvangen kan, zal meer licht gegeven worden. Daarom, 
veroordeelt anderen niet, opdat gij niet veroordeeld wordt.

Naargelang gij de Heilige Wet van de Liefde houdt, die Ik u gegeven heb, 
zal de Waarheid u meer en meer geopenbaard worden. En de Geest van 
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in praktijk te gaan brengen binnen onze gemeenschap. Stel elke 
week weer een nieuw paar hartkwaliteiten centraal, maar blijf ook 
doorgaan met het beoefenen van de kwaliteiten van de voorgaande 
weken. Geef op je eigen manier invulling aan het in praktijk 
brengen van deze kwaliteiten. Sta elke ochtend bij het opstaan, in 
een meditatief moment, enkele minuten stil bij het kwaliteitenpaar 
van die week. 

Kijk vervolgens elke avond, eveneens in een meditatief moment, 
weer terug op de dag. En kijk waar het je is gelukt om deze 
kwaliteiten in praktijk te brengen, en waar niet. Besef dat bij 
‘beoefenen’ hoort dat het mis mag gaan, dat je het in het begin 
gewoon kunt vergeten of even niet de kracht hebt om je aan de 
opdracht te houden. Wees in dat geval mild voor jezelf. Voel je 
NOOIT falen en wordt NOOIT boos op jezelf als het weer een keer 
niet is gelukt. Pak de volgende dag gewoon weer de positieve draad 
op, en kijk of het in de nieuwe situatie wel lukt. Dus nogmaals, 
wees mild voor jezelf, maar wel volhardend, niet gefrustreerd. 
Door het beoefenen van de hartkwaliteiten, en zo een bijdrage te 
leveren aan het weer in harmonie brengen van levenssituaties, 
maak jij je vertrouwd met het leven in de vierde ervaringsdimensie 
van het hart. 

Zo zal het eenheidsbewustzijn dat op harmonie en heelheid 
is gericht, zich stevig in je hart vestigen. Het 2e stadium van 
de scholingsweg waar je nu in zit, bereidt jou voor op zuiver 
leiderschap, dus op leiderschap dat uitgaat van de natuurlijke 
heelheid en samenhang van alles en niet van slechts het eigen 
belang. Zuiver leiderschap vraagt niet alleen om kracht en moed, 
maar ook om mededogen en wijsheid. Leiderschap aan anderen 
vereist dat je leiding kunt geven aan jezelf. Hartkwaliteiten zijn 
leiderschapskwaliteiten die ‘levendienend’ zijn, dus spanning en 
confl ict tegengaan en harmonie bevorderen’ zei monsieur Pierre 
tot slot.

Timeon en de katharenschat
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Decaan 7.1  Ursa Minor
de Venus-Kreeft  (22 juni tot 1 juli)

fl exibiliteit & productiviteit

Christus’ volgelingen die 
het Koninkrijk Gods beërven

Na een week vroeg monsieur aan Timeon, om weer naar zijn 
verblijf in het grottencomplex te komen. Daar namen ze weer 
plaats op de ‘cour’.

‘Hoe is de onderzoeksopdracht gegaan naar de innerlijke betekenis 
van de ‘7 paren van hartkwaliteiten’?’ vroeg monsieur.

Timeon had moeite om de goede woorden te vinden.

‘Ik heb ervaren wat de innerlijke kracht van al deze hartkwaliteiten 
is, door steeds weer naar mijn oma te kijken. Want in al haar denken, 
spreken en doen, straalde de kracht van de Onvoorwaardelijke 
Liefde en van de Universele Waarheid naar buiten. En dat heb ik 
als heel fi jn en ook helpend ervaren.’ zei Timeon.
  
Dat is prachtig, want dan heb je nu zelf ervaren, wat de helende 
uitwerking van deze hartkwaliteiten is, in de omgang tussen 
mensen. Vorige week kondigde ik je al aan, dat de volgende 
opdracht een praktijkoefening zou zijn. Ik wil je namelijk nu 
vragen, om gedurende de komende 7 weken deze hartkwaliteiten 

Poort 7. Timeon ziet op Montsegur de katharenschat
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monsieur Pierre. ‘Als het weer eens niet is gelukt, wees dan mild 
voor jezelf, voel je NOOIT falen en wordt NOOIT boos op jezelf. 
Pak de volgende dag de positieve draad gewoon weer op. Wees 
mild, maar volhardend, niet gefrustreerd!’

Deze woorden zorgden er steeds opnieuw voor, dat hij weer rustig 
in slaap viel. Tijdens de spaarzame ontmoetingen met monsieur 
gedurende die weken, sprak deze steeds bemoedigende woorden, 
nooit woorden waaruit een oordeel of ongeduld sprak. Toen de 7 
weken waren verstreken, nodigde monsieur Timeon weer uit om 
naar zijn verblijf te komen.

‘Lieve Timeon, vertel mij je ervaringen van de afgelopen 7 weken.’

Timeon begon te vertellen en monsieur luisterde met een open 
geest. Aan het eind van zijn verhaal, zei Timeon, dat hij eigenlijk 
wel met enige trots terugkeek op zijn beoefening van de ‘7 paren 
hartkwaliteiten’. 

‘Er zijn zeker nog kwaliteiten die ook in de toekomst nog mijn 
aandacht verdienen,’ zei hij.

‘Maar over het geheel genomen, kan in zeggen, dat mijn gedachten, 
woorden en daden, inmiddels doordrenkt zijn geraakt van deze 
kwaliteiten,’ zei Timeon met een glimlach op zijn gezicht.

‘En wees er verzekerd van,’ zei monsieur Pierre, ‘dat je talent 
hebt voor het kwaliteitenpaar ‘Liefdevolle vriendelijkheid en 
Tederheid’. Iedereen die over jou spreekt, beschrijft jou als een 
uitermate hulpvaardige, vriendelijke en zachtaardige jongeman. 
Doordat je deze kwaliteiten van het hart nu al zo voortreff elijk in 
praktijk brengt, zul je ongetwijfeld al ervaren hebben, dat ook hier 
De Wet werkt. Ik bedoel hier De Wet, die ervoor zorgt, dat door te 
geven, een overvloed naar je terug zal vloeien.’ 
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Het was inmiddels donker geworden. Toen Timeon naar zijn eigen 
slaapvertrek liep, voelde hij zich wel wat gespannen. Nu kwam het 
er op aan. 

De weken die toen volgden, waren voor Timeon intensief. Steeds 
als hij ’s avonds in zijn bed terug keek op de dag, realiseerde hij 
zich, dat het die dag toch weer niet vlekkeloos was gegaan. Vooral 
het kwaliteitenpaar ‘Oordeelloosheid en Overgave’ ging hem vaak 
niet zo gemakkelijk af. Hij realiseerde zich, dat hij snel zijn oordeel 
klaar had over het gedrag van een ander. Ook besefte hij, dat hij 
de ander daarmee tekort deed, omdat hij de ander daarmee niet 
in zijn eigen waarde liet. En tot slot realiseerde hij zich, dat zijn 
oordeel meer over hem zei dan over de ander. Ook had hij ontdekt, 
dat Overgave aan situaties, niet zijn sterkste kant bleek te zijn. 
Maar ook daarbij besefte hij, dat verzet tegen situaties die hij 
niet in de hand had, hem alleen maar spanning opleverde en zijn 
innerlijke vrede verstoorde. Steeds als hij ’s avonds weer opmerkte, 
dat er iets weer niet was gelukt, herinnerde hij zich de woorden van 
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‘We naderen nu de afronding van het 2e stadium van je 
inwijdingsweg. Daarin heeft het ontwaken van het hartbewustzijn 
op de vierde trede veel aandacht gekregen. 

Er rest nu nog een afrondende proeve. Vanaf morgen begint 
voor jou een periode van 40 dagen retraite en vasten. Je zult 
dan verblijven in grot Acacia, die schuin boven grot de Heremiet 
is gelegen. Deze retraite, die je in stilte en eenzaamheid gaat 
doorbrengen, heeft als doel om alle leringen en ervaringen van 
dit 2e stadium, diep te overpeinzen en deze zo in je innerlijk te 
verankeren. Ook zullen tijdens deze vastenperiode de resterende 
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Monsieur Pierre sloeg zijn arm om de schouder van zijn pupil en 
zei dat hij meer dan trots op hem was. 

‘En dan nog iets,’ zei monsieur Pierre. ‘Bedenk het volgende: 
Wanneer je door een zwak moment, toch weer eens een broeder 
of zuster, een neef of nicht, tekort heb gedaan, of hebt gekwetst, 
dan bouw je daarmee weer een karmische schuld op tegenover de 
ander, dus tegenover je schepper. Vereff en deze schuld dan door 
je verantwoordelijkheid te nemen. Probeer je schuld zo spoedig 
mogelijk te erkennen en weer recht te zetten. Doe dat, door vanuit 
je hart de ‘helingsformule’ van de inheemse priesters uit te spreken. 
Zeg in dat geval vanuit je hart, de vier korte zinnetjes: ‘Het spijt 
me’, ‘Vergeef me’, ‘Ik hou van je’ en ‘Ik dank je voor deze les’. Dat 
kan rechtstreeks naar de het lid van je kosmische familie, die je 
tekort hebt gedaan. Maar dat kan ook via je schepper. Weet dat 
de kracht van deze helingsformule zit in de oprechtheid waarmee 
deze wordt uitgesproken en ook in de herhaling. Dus blijf de vier 
korte zinnetjes innerlijk vele malen herhalen. Zo zal de verborgen 
helingskracht, die in deze woorden besloten ligt, je relatie weer 
herstellen en daarmee ook je karmische schuld vereff enen,’ besloot 
monsieur Pierre.

Monsieur was nu lange tijd stil.

‘Ik heb geprobeerd, om je in dit 2e stadium van de inwijdingsweg, 
bewust te maken voor de natuurlijkheid van het leven, dus voor 
het oorspronkelijke leven voorbij het denken, waarin alles op een 
spontane wijze continu zoekt naar een dynamische harmonie. 
Wanneer jij vanuit je hart afgestemd blijft op deze oorspronkelijke 
natuurlijkheid van het leven, dan zal je leven steeds moeitelozer 
gaan worden, je veel vervulling gaan geven en zo zul je een zegen 
zijn voor je omgeving.’ 

Na opnieuw een lange stilte, nam monsieur weer het woord.
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omstandigheden je gemoedsrust te bewaren. Je toont hiermee aan, 
dat je meester bent geworden over jouw lagere aardse menszijn.

Daarna zul je als ontwaakt geestelijk wezen herboren worden. En 
als wedergeboren ziel, ben je een nederige dienaar geworden, die 
zich vanuit zijn geopende hart, in vertrouwen kan overgeven aan 
de Wil van God. Ook ben je dan voorbereid om tijdens je verdere 
ontwikkeling, voorbij de sluier van de zichtbare wereld, in de 
onzichtbare dimensies van de geestelijke wereld te schouwen.’

Monsieur Pierre zag nu echte schrik in de ogen van zijn pupil. 

“Wanneer je in deze proeve jouw angsten overwint,’ zei hij tegen 
Timeon, ‘zal hierna geen enkele aardse omstandigheid je nog 
geestelijk uit balans kunnen brengen. Als je de moed hebt om jouw 
leven in vol vertrouwen in de handen van God te leggen, wacht jou 
voor de toekomst echte innerlijke vrede, vrijheid en waar geluk. 
En door je geestelijke rijpheid, zullen tijdens het 3e stadium van 
de scholingsweg, de ‘Grote Hemelse Mysteriën’ aan jou worden 
geopenbaard,’ besloot monsieur.

‘Maar ik weet niet of ik mijn angsten in bedwang kan houden,’ zei 
Timeon met een trillling in zijn stem.

‘Lieve Timeon, ik begrijp je angst, maar ik weet dat jij dit kunt, 
anders zou ik het niet van je vragen.’ 

‘Om jou te helpen,’ ging monsieur na een korte stilte verder, ‘wil 
ik je nog een paar aanwijzingen in herinnering roepen, die we al 
eerder hebben besproken. 

Wanneer een angst of andere krachtige emotie zich van jou meester 
wil maken, doe dan het volgende: Maak op de eerste plaats je 
aandacht los van je angstgedachte, want anders blijf je deze voeden 
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grove aardse energieën in jou, in kracht afnemen en subtieler 
worden. En tegelijkertijd worden, via je geopende hart, je hoger 
trillende geestelijke energieën steeds meer wakker geroepen. En 
dit proces wordt wel het openen van de ‘Innerlijke Tempel van de 
Geest’ genoemd,’ zei monsieur.

Timeon was geschrokken van deze woorden. Een beproeving die 
maar liefst 40 dagen en nachten zou duren. Hij voelde zich angstig 
worden, bij de gedachte dat hij zo lang alleen zou zijn. Maar kort 
daarna realiseerde hij zich, dat ook deze angst werd opgeroepen 
om overwonnen te worden. 

‘Maar dat is nog niet alles,’ ging monsieur Pierre verder. ‘Na de 
retraite van veertig dagen, zul je nog drie dagen en vier nachten in 
de kleine grot Kepler moeten verblijven. Deze grot ligt vlakbij de 
ingang van de Heremiet, en heeft de vorm van een soort grafkelder, 
die slechts kruipend kan worden betreden en ook van binnen heel 
laag is. In deze grot lig je op een vlakke ondergrond, als in een soort 
baarmoeder. Nadat je zal hebben plaatsgenomen in de grot, zal ik 
die met een grote ronde steen afsluiten. 

Eeuwen geleden moest de inwijdeling tijdens de Egyptische 
inwijdingsweg, deze ultieme proeve doorbrengen in een sarcofaag. 
Deze opdracht moest hem de ervaring geven van de mystieke 
dood, die gevolgd zal worden door een geestelijke wedergeboorte.

Deze laatste beproeving in de zeer kleine grot Kepler, zal er dus uit 
bestaan, dat jij als novice ‘de grensgebieden van de dood’ betreedt. 
Hier zal de kracht en gelijkmoedigheid van jou als inwijdeling 
worden getest. Tijdens de zogenaamde mystieke dood, zul je 
symbolisch sterven aan het aardse leven. En met dit loslaten van je 
aardse zelf, wordt door jou een immens off er gebracht. 

Kortom; deze beproeving is een ultieme training om onder alle 
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voelde zijn roeping om parfait te worden in elke vezel van zijn lijf. 
En als deze moeilijke beproevingen daarbij horen, dan moet ik ze 
durven aangaan, dacht hij. Ook voelde hij zich gesterkt door het 
vertrouwen dat monsieur in hem stelde en de steun die hij zou 
krijgen.

Timeon was inmiddels een beetje gewend aan zijn verblijf in 
de eenzame grot Acacia. Met krassen op de muur hield hij bij, 
hoeveel dagen er reeds verstreken waren. Dit was de meest 
zware beproeving die hij tot nu had ondergaan. Het leven van de 
afgelopen maanden in het grottencomplex was hem op sommige 
momenten zwaar gevallen, maar had hem ook veel goeds gebracht. 

Leven in de onverwarmde vertrekken, knielen op de harde en 
koude rotsbodem, de vele gebeden, de lange perioden van vasten 
en de urenlange meditaties, maakten het zwaar. Maar hij wist dat 
dit alles behoorde bij de training, om het aardse zelf af te leggen, en 
een hoger onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. 

Maar naast deze moeilijke dingen, waren er ook steeds die mooie 
en diepgaande gesprekken geweest met zijn ancien en de andere 
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met de energie van je aandacht, en zullen je angstgevoelens slechts 
groter worden. Breng dan je aandacht naar je ademhaling en breng 
deze omlaag naar je buik. Volg een korte tijd heel aandachtig het 
verloop van je ademhalingscyclus, tot deze rustig is geworden. 
Maak dan je gerichtheid ook los van je ademhaling en ga met je 
aandacht naar het Stille Midden in je hart. Wees je dan helder 
bewust, dat je vanuit dat punt voor eeuwig verbonden bent met 
de Vader/Moeder-God van het universum, die voor altijd jouw 
behoeder zal zijn. Leg vervolgens jouw hand in gedachte, in de 
hand van God, en zend warme, tedere en innige liefde uit naar 
jouw kosmische behoeder. Vertrouw op de Vader/Moeder-God 
van het universum, en weet dat alle macht gegeven wordt aan de 
ziel die God liefheeft.’

En na een korte pauze voegde monsieur daar nog het volgende aan 
toe.

‘Weet ook dat er gedurende jouw verblijf in grot Kepler steeds een 
novice buiten de grot in je buurt zal zijn, en zal bidden voor steun. 
Wanneer het werkelijk voor jou onhoudbaar zou worden, zal op 
jouw verzoek de ronde steen worden weggerold,’ zei monsieur tot 
slot. 

‘Het feit dat ik gedurende mijn verblijf in de kleine grot, zowel 
vanuit de aardse, als vanuit de geestelijke wereld, gesteund zal 
worden, geeft mij vertrouwen, maar neemt nog niet alle angst 
weg,’ zei Timeon.
  
‘Wanneer jij deze uitdaging aan wilt gaan, verwacht ik je morgen 
bij het aanbreken van de dag, bij de ingang van grot de Heremiet. 
Van daaruit zal ik je brengen naar grot Acacia,’ besloot monsieur.

Ondanks zijn gevoelens van angst, voelde Timeon geen twijfel. Hij 
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Hebt vertrouwen mijn zoon, weet dat je niet alleen bent en weet ook 
dat in het aardse leven niets blijvend is. De mooie dingen moeten 
ooit worden losgelaten, maar ook aan elke beproeving komt een 
einde. Praat via je geopende hart met de Vader/Moeder-God en 
vraag om steun en wijsheid, wanneer je dat nodig hebt. En tot slot, 
weet dat ik elk uur van de dag en de nacht in gedachte bij je zal zijn, 
en probeer te voelen dat ik je langs geestelijke weg steunen zal.’ 

Dit waren de laatste woorden van monsieur, die hem met een 
innige omhelzing, zijn vertrouwen wilde laten voelen. 

Timeon begon nu aan zijn zwaarste beproeving. Door de beperkte 
ruimte, de eenzaamheid en de golven van angst, kon hij moeilijk 
nadenken. Naast het verdragen van alle ongemakken in deze 
beperkte ruimte, was nagenoeg al zijn aandacht gericht op het 
meester blijven over zijn angsten. De uren en dagen verstreken, 
terwijl Timeon zich bijna continu, via zijn hart richtte op de Vader/
Moeder-God. Alleen deze overgave aan God gaf hem vertrouwen, 
waardoor hij in rust zijn behoefte aan controle steeds beter kon 
loslaten. 

Bij het begin van de vierde nacht, realiseerde hij zich, dat deze 
opdracht inderdaad veel leek op een stervensproces, want ook dat 
proces vraagt om ultieme overgave. Het was nu bijna volbracht. 
Wat verheugde hij zich op zijn bevrijding uit dit bedompte hol. 

Morgen is het 21 maart en hij wist dat de opkomende zon 
dan in het Lentepunt zou staan. Dat punt kan worden gezien 
als de wedergeboorte van de zon. En Timeon wist ook dat op 
overeenkomstige wijze, na de mystieke dood, de mystieke geboorte 
van de inwijdeling in de lente-equinox volgt. De steen zal dan 
worden weggerold en daarmee zal hij worden bevrijd uit deze 
duistere eenzaamheid. Hij zal dan de eerste zonnestralen van de 
nieuwe lente mogen aanschouwen. En deze nieuwe geboorte van 
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novices binnen de gemeenschap. Ook had hij het fi jn gevonden om 
zelf zijn kleding en doeken te maken van vlas, en zelf het aardewerk 
voor de keuken te bakken. En natuurlijk had hij ervan genoten, om 
dagelijks vers brood te bakken van het koren dat door de leerlingen 
tot meel was gemalen. Maar zijn favoriete bezigheid was geweest, 
om samen met zijn medebroeders en -zusters, de eenvoudige 
maaltijden te bereiden, die meestal bestonden uit zelfgebakken 
brood, fruit en dikke groentesoep.

Dit alles miste hij hier in deze afgelegen grot, maar het meest 
worstelde hij met de eenzaamheid. Hier kwam het er op aan, hoe 
ver hij gevorderd was, in het zich eigen maken van de hartkwaliteit 
van Overgave. Ook werd zijn vermogen tot Verdraagzaamheid, 
op de proef gesteld. Hij moest verdragen, dat hem weinig eten en 
drinken werd gebracht, en dan alleen rond middernacht. Ook moest 
hij veertig dagen lang de klamme vochtigheid in de grot verdragen, 
zonder dat hij even kon vluchten naar de warme zon buiten de 
grot of zich kon wassen in de bergbeek. Maar het verdragen van de 
eenzaamheid en de verveling was toch het moeilijkst. 

Hoewel Timeon deze beproeving in grot Acacia zwaar voelde, wist 
hij dat de ultieme beproeving nog komen moest. Als laatste stap 
restte hem nog de drie dagen en vier nachten in de zeer kleine grot 
Kepler.

Toen de veertig dagen waren verstreken, kwam monsieur Pierre 
zijn pupil halen. Zonder een woord te spreken, bracht hij Timeon 
naar Kepler, de grot die binnen het complex van de Heremiet lag.

‘Wanneer jij door de opening van de kleine grot bent gekropen,’ zei 
monsieur, ‘zal ik die zware ronde steen daar, voor de ingang rollen. 
Daardoor zal er maar een kleine opening overblijven, waar het eten 
door naar binnen geschoven kan worden, wat overigens ook hier 
nog steeds heel karig zal zijn. 
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Cylenne, door Zeus de moeder van Hermes werd. En Hermes kan 
bij uitstek worden gezien als de brenger van Licht op aarde. 

Nadat Timeon destijds, net als zovele andere ‘Lichtbrengers’, een 
deel van zijn evolutieweg in de sfeer van Maia had afgelegd, was 
hij als ziel naar de aarde afgereisd. Zijn twee gidsen maakten hem 
duidelijk, dat hij al vanaf dat vroege moment, gedurende zijn vele 
voorgaande levens als aardse mensenziel, een vormende rol had 
gespeeld in de evolutie van het leven op deze prachtige, maar 
uitdagende blauwe planeet. 

Maar ook werd hem gezegd, dat hij in het begin binnen deze rol, 
niet altijd het nodige respect had getoond voor de integriteit van 
het aardse leven. In lastige confrontaties had hij pijnlijke, maar 
wel zeer belangrijke lessen moeten leren over de noodzakelijke 
nederigheid van elke gids, die zich geroepen voelt om het aardse 
leven in zijn ontwikkeling te dienen.    
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de zon, zal samenvallen met zijn wedergeboorte als geestmens.

Toen hij die laatste avond in slaap viel, gebeurde er iets 
opmerkelijks. Tijdens de slaap bleef zijn bewustzijn in tact. Hij 
ervaarde dat hij los kwam van zijn lichaam en aan een reis langs 
de sterren begon. Hij had weleens gehoord dat zo’n nachtelijke 
reis niet ongebruikelijk is, maar dat we dat als aardse nooit bewust 
meemaken. 

Zijn twee geestelijke begeleiders brachten hem naar het 
Zevengesternte de Plajaden, in het sterrenbeeld Stier. Daar werd 
hem duidelijk gemaakt, dat Maia, de mooiste en verst gelegen 
ster van de Plajadengroep, in een ver verleden, voor zijn ziel 
een geestelijke thuisland was geweest. Deze oudste van de 7 
moedergodinnen, draagt de kennis in zich over de natuurlijke groei 
en ontwikkeling van al het leven binnen de kosmos, dus ook over 
de natuurlijke evolutie van de mensenziel, zo werd hem verteld. 

‘Maar een ster is toch een vuurbal,’ had Timeon opgemerkt. ‘Het is 
toch onmogelijk daarop te leven?’

‘Maar bedenk Timeon, dat ook elk hemellichaam, net als jij, 
zevenledig is. Dus ook de zon en elke andere ster heeft zeven 
lichamen, waarvan het meest verdichte lichaam inderdaad een 
zichtbare vuurbal is. Maar de hoger trillende bollen of lichamen zijn 
toegankelijk voor de energielichamen van andere levensvormen.’

Timeon besefte weer dat alle leven, naast de zichtbare dimensies, 
ook onzichtbare dimensies heeft.

Zijn gidsen vertelden hem ook, dat veel van de zielen die zijn 
voorbestemd om het leven op aarde weer terug te brengen naar het 
Licht, van Maia komen. In de Griekse mythe ‘Hymne van Hermes’, 
wordt verteld dat de moedergodin Maia in een grot in de berg 
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Toen de grote steen werd weggerold, zag Timeon alleen wat 
schimmen. Zijn ogen hadden tijd nodig om het licht te verdragen. 
Terwijl zijn medenovices opnieuw een prachtig lied aanvingen, 
kroop Timeon uit de grot. Hij probeerde op te staan, maar voelde 
zich niet stabiel. Monsieur kwam naar hem toe en ondersteunde 
hem tijdens zijn liefdevolle omhelzing. Direct daarna hing hij 
Timeon een groen gewaad om zijn schouders. 

‘Dit gewaad is een teken,’ sprak monsieur Pierre, ‘dat jij het 2e 
grote stadium van de scholingsweg hebt afgerond, en dus de vierde 
inwijdingsgraad hebt bereikt. Deze graad, die jou hart opende 
voor de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Waarheid, heeft jou 
nu gebracht in het Licht. Bij het wegrollen van de grote ronde 
steen, zag je het verblindende licht van de eerste dag van de lente. 
Op overeenkomstige wijze, verlaat het kind bij de geboorte de 
baarmoeder en treedt in het licht. Het wegrollen van de steen, staat 
symbool voor het verdwijnen van de duisternis der onwetendheid, 
waardoor je nu een ‘wetende’ geworden bent.’ 

Na deze woorden overhandigde monsieur aan Timeon een rode 
roos. 

‘Binnen onze traditie staat de rode roos symbool voor de menselijke 
ziel, die op de drie aardse bewustzijnsniveaus, door diepgaande 
menselijke ervaringen is heengegaan. De rode roos opent zich 
door innerlijke zuivering, en is nu op de vierde bewustzijnstrede 
binnen het hart, in zuivere Liefde tot volledige bloei gekomen. Bij 
deze geestelijke wedergeboorte, ben je een geestmens geworden, 
waaraan de aardse mens in je, vanaf nu slechts gedienstig zal zijn. 

Tijdens je verblijf in de Heremiet, was je een zogenaamde 
‘grensbewoner’. Nu verlaat je het neutrale niemandsland tussen de 
aardse en de geestelijke wereld. En daarom ben je vanaf nu een 
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Timeon was zich er blij van bewust, dat hij tijdens deze reis langs de 
sterren, niet werd gehinderd door de beperkingen van zijn lichaam 
en ook niet door de beperkingen, die ruimte en tijd op aarde aan 
alle leven opleggen. Die vrijheid als geestelijk wezen voelde heel 
comfortabel en schonk hem vele nieuwe mogelijkheden. Ook 
besefte hij, dat zijn twee gidsen hem gedurende deze nachtelijke 
reis, een voorproefje hadden wilden geven van de ‘Grote Hemelse 
Mysteriën’, zoals oma en monsieur Pierre dat onbekende gebied 
hadden genoemd. 
  
Plotseling was Timeon door een geluid buiten de grot weer 
met een schok in zijn lichaam gevallen, en direct daarna in zijn 
oncomfortabele verblijf ontwaakt. In de verte hoorde hij een 
gezang. Het geluid kwam steeds dichterbij. 
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heel overweldigend. Na de korte ceremonie nam monsieur Pierre 
zijn pupil mee naar zijn verblijf in grot de Lombrives. 

‘Lieve Timeon,’ begon monsieur, ‘In het 1e stadium van De Weg 
ben je door jouw oma ingewijd in de drie aardse inwijdingsgraden. 
Deze hadden tot doel om zelfkennis en discipline te ontwikkelen, 
waardoor jij jouw onderste drie energiecentra kon zuiveren van 
vertroebelingen. Met dat zuiveringsproces en met alle leringen van 
je oma, is jouw geest rijp gemaakt voor het ontvangen van mystieke 
kennis. Het opengaan van de drie lagere bewustzijnstreden, 
werd bevestigd door de inwijding bij jouw aankomst hier in dit 
grottencomplex van Ussat. Zoals eerder gezegd, wordt dit 1e 
stadium wel de inwijding in de Kleine Aardse Mysteriën genoemd.’ 
Toen was monsieur weer even stil.

‘Het afgelopen half jaar vertoefde je in het grensgebied tussen 
materie en geest, dus tussen aarde en hemel. Gedurende die 
periode heb je als grensbewoner in de Heremiet, onder mijn 
leiding gewerkt aan het openen van jouw vierde bewustzijnstrede 
in je hart. Daardoor kon het eenheidsbewustzijn of hartbewustzijn 
in jou tot bloei komen en heb jij in je hart kennis gemaakt met 
de ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ en de ‘Universele Waarheid’ van de 
Vader/Moeder-God. Met de ceremonie  ter gelegenheid van jouw 
tweede grote inwijding van vandaag, heb je afscheid genomen van 
dat grensgebied. 

En hiermee is de tijd gekomen, dat je het 3e en laatste stadium 
van het ‘Pad van Liefde en Waarheid’ gaat betreden. Dat nieuwe 
gebied is nu voor jou nog voor een groot deel in nevelen gehuld. 
Maar spoedig zul je kennis gaan maken met de drie geestelijke 
inwijdingsgraden, en dat zal gepaard gaan met het openen van de 
drie hogere energiecentra in je wervelkolom, die boven je hart zijn 
gelegen. En daardoor zullen de verheven goddelijke vermogens 
in jou tot ontwikkeling komen. En zoals al is gezegd, wordt dat 
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bewoner van de twee werelden geworden. Of anders gezegd: Je 
kunt nu het pop-stadium achter je laten, want je bent een prille 
vrije vlinder geworden, die niet meer slechts gebonden is aan de 
aarde, maar ook zijn vleugels mag uitslaan in de lucht. Voel je 
innerlijk helemaal vrij, en ga die nieuwe wereld verkennen. 

Net als de prille vlinder, die nu op weg gaat om als vlinder volwassen 
te worden, ga jij nu, na jouw geestelijke geboorte, ook belangrijke 
stappen zetten in de richting van jouw Geestelijke Volwassenheid. 

Gedurende het 3e en laatste stadium van de inwijdingsweg, 
waaraan je nu begint, ga je de geestelijke wereld diep leren kennen. 
En daardoor kunnen vanaf nu de hogere Goddelijke Vermogens in 
jou ontwaken en tot bloei komen,’ sprak monsieur.

Toen monsieur Pierre zijn pupil nogmaals in zijn armen sloot, 
stroomden de tranen over de wangen van Timeon. Het was allemaal 
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beslag zal nemen. Je zult de leringen en oefeningen die daarbij 
horen, op Montsegur ondergaan, dus op de ‘Heilige berg van 
Ware Liefde’, zoals deze door de katharen wel wordt genoemd. 
Vanaf morgenavond zal bisschop Bertrand Marty jouw nieuwe 
leermeester of ancien zijn. Montsegur ligt op een dag lopen van 
hier,’ voegde monsieur Pierre daar nog aan toe.

Met een opwindend gevoel, maar ook een gevoel van ongeloof, viel 
hij die nacht in een diepe weldadige slaap op zijn vertrouwde bed 
van stro. 

Op aanwijzing van monsieur Pierre was hij de volgende ochtend 
op weg gegaan. Hij had zich voorbereid op een tocht van een lange 
dag, door een ruig maar mooi landschap en een forse klim naar 
de onneembare burcht op Montsegur, zijn nieuwe verblijf. Het 
afscheid van de broeders en zusters van zijn gemeenschap was 
emotioneel, maar ook heel warm geweest. Hij wist dat hij enkelen 
van hen op de berg Montsegur zou terugzien. Dat deed hem goed, 
want hij was van deze mensen gaan houden, als ware het zijn echte 
broers en zussen. 

Bij het verlaten van het grottencomplex via de Mystieke Poort, 
gebeurde iets wat Timeon niet verklaren kon. Toen hij op monsieur 
was toegelopen om afscheid te nemen, had deze gezegd. ‘Voor een 
afscheid is het nog te vroeg. Ik zal je vanavond verwelkomen op 
Montsegur, maar ik heb vandaag hier nog mijn bezigheden.’ En bij 
het weglopen had hij Timeon nog nageroepen: ‘Toon de rode roos 
aan de poortwachters en je zult worden binnengelaten.’

Gedurende het eerste uur van zijn tocht, liet dat voorval met 
monsieur hem niet los. Hoe kon deze oudere man, sneller de top 
van Montsegur bereiken dan hijzelf. En daar komt bij, dat monsieur 
hem op dit smalle pad dan toch zou moeten inhalen, dacht hij.
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3e stadium ook wel de inwijding in de Grote Hemelse Mysteriën 
genoemd.’

Weer pauzeerde monsieur even en keek Timeon met een serieuze 
blik in de ogen.

‘Tot nu toe is het gebruikelijk geweest, dat de novice ook tijdens het 
3e stadium in dit grottencomplex blijft, en dat de laatste inwijding 
in grot Bethlehem plaatsvindt. In jouw geval zal daarvan afgeweken 
worden, omdat bisschop Marty persoonlijk jouw wil laten kennis 
maken met de drie hogere inwijdingsgraden. En in verband met 
de dreigingen van de kruisvaarders, heeft de bisschop enige tijd 
geleden zijn verblijf hier in grot de Lombrives, verwisseld voor het 
klooster binnen de burcht op Montsegur.

Dit houdt dus in, dat jij morgenochtend vroeg, in je groene 
gewaad, dit grottencomplex door de ‘Mystieke Poort’ zult verlaten 
en over deze heilige berg met de inwijdingsgrotten trekt, richting 
Montsegur. Op dat moment vangt voor jou het 3e en laatste 
stadium van de scholingsweg aan, dat nog vele maanden in 

Poort 7. Timeon ziet op Montsegur de katharenschat

“Bisschop Marty laat 
    jou in het 3e stadium 
    kennismaken met de 
    drie hogere inwijdings-
    graden van de 
    zogenaamde Grote 
    Hemelse Mysteriën 
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om zijn nieuwe verblijf te verkennen. Hij wilde kennismaken 
met de gemeenschap van parfaits, die op de top in het klooster 
woonden, en natuurlijk met bisschop Marty. 

Al in de middag zag hij in de verte Montsegur liggen, met op de top 
de onneembare burcht met het klooster der katharen. Ondanks zijn 
tempo stond de zon al laag, toen hij bij de voet van Montsegur was 
aangekomen en aan de beklimming van deze berg begon. Tijdens 
zijn klim begon hij te begrijpen, waarom hun broederschap deze 
burcht in 1232 had gekozen als hun spirituele zetel. Deze immense 
rots was inderdaad onneembaar voor de kruisvaarders en de 
troepen van de Franse koning. Dat was ook waaraan de berg zijn 
naam te danken had, want Montsegur betekent letterlijk ‘veilige 
berg’.
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Maar na verloop van tijd, nam de prachtige omgeving zijn aandacht 
steeds meer in beslag. Na het maandenlange verblijf in het 
grottencomplex, was deze tocht door dit adembenemende lente- 
landschap in de bergen een verademing. De gedachte aan het feit, 
dat hij de grootste beproeving van het ‘Pad van Liefde en Waarheid’ 
tot nu toe, succesvol had afgerond, en dat nu het echte geestelijke 
werk zou beginnen, vervulde hem van een onbeschrijfl ijk geluk. 

Onderweg genoot hij van de frisse wind tegen zijn wangen, en 
van de adelaars die zich boven zijn hoofd lieten dragen door de 
stromen van lucht. Dit alles gaf hem een gevoel van oneindige 
dankbaarheid tegenover de Schepper. 

Hij liep fl ink door en nam weinig pauzes, want hij verlangde ernaar 
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‘Pad van Liefde en Waarheid’ het leermeesterschap van mij gaan 
overnemen.’  

Monsieur begeleide Timeon naar een klein en sober vertrek, waar 
een vriendelijke wat oudere man in een zwart gewaad en een grote 
ruige baard, hem met een brede glimlach verwelkomde.

‘Lieve Timeon, wat fi jn je nu hier te zien. Ik heb van jouw oma 
en van monsieur Pierre veel mooie verhalen over je gehoord. Wij 
gaan een langere tijd met elkaar optrekken, en ik verheug me daar 
echt op. Ik heb naar jouw komst uitgekeken, want in een visioen 
is mij duidelijk gemaakt, dat voor jou, binnen ons broederschap, 
een bijzondere rol is weggelegd. Kom morgen bij de eerste 
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Decaan 7.2  Ursa Major
de Mercurius-Kreeft  (2 tot 11 juli)

fl exibiliteit & wijsheid

Alle gelovigen van de aarde zijn uitverkoren

Eenmaal op het plateau op de top van Montsegur aangekomen, 
liep Timeon naar de poort van de burcht. Daarbij kwam hij langs 
de kleine houten huisjes en de grotten, waar de gezinnen van de 
soldaten woonden en ook de kathaarse croyants die bescherming 
zochten. Toen hij na het tonen van de rode roos, door de 
poortwachters van de burcht was binnengelaten, en de grote cour 
tussen het verblijf van de burggraaf en het kloostercomplex betrad, 
kon hij zijn ogen niet geloven. Voor de ingang van het klooster 
stond monsieur Pierre met open armen op hem te wachten, om 
hem te verwelkomen. Hoe kon deze oudere man deze tocht in een 
kortere tijd hebben afgelegd dan hij? Toen zijn leermeester hem in 
de armen sloot, vroeg Timeon; ‘Maar hoe is het mogelijk dat u….’

Monsieur onderbrak hem, omdat hij wist wat hij hem wilde vragen.
‘Gedurende het 3e en laatste stadium van jouw inwijdingsweg 
dat nu begint, zul je op deze burcht, die zich boven al het aardse 
verheft, kennis gaan maken met de werkingen en wetten van de 
onzichtbare geestelijke wereld. Heb geduld, alles zal je duidelijk 
worden,’ zei monsieur. 

‘Kom binnen, ik wil je voorstellen aan bisschop Marty. Zoals ik je 
gisterenavond al zei, zal hij gedurende dit laatste stadium van het 
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destijds geopend werd. Je oma kon je daar toen niet meer over 
zeggen. Nu je de trede van de vijfde inwijdingsgraad hebt bereikt, 
is de tijd gekomen, dat wij jou deelgenoot willen maken van een 
groot kathaars geheim.’ 

Toen sloot de bisschop zijn ogen en was enige tijd stil. 

Voor Timeon was het duidelijk, dat dit niet alleen voor hem, maar 
ook voor de bisschop een belangrijk moment was. Hij voelde een 
bijzondere spanning in zich opkomen. Nu behoorde hij tot de 
hogere ingewijden, en zou het grote geheim van de katharen met 
hem worden gedeeld. De bisschop pakte Timeon bij de hand, en 
begeleidde hem naar een schraag voor in de kapel, waarover een 
wit doek was gelegd.

‘Ik ga jou nu een geheim ontsluieren, waarover je nooit met een 
buitenstaander spreken mag. Kun jij mij dat plechtig, met de hand 
op je hart, beloven?’ vroeg de bisschop.

‘Ik zal alles doen wat van mij als aankomend parfait mag worden 
verwacht. Elk geheim is bij mij veilig in de kluis van mijn hart. Dus 
ja, ik beloof plechtig, dat ik nooit met een niet-ingewijde over het 
geheim zal praten,’ zei Timeon met een lichte trilling in zijn stem, 
nadat hij zijn hand op zijn hart had gelegd.

‘Timeon, je weet dat het ‘Evangelie van Johannes’ voor ons een 
grote inspiratiebron is, omdat het diepe mystieke wijsheden bevat. 
Dat is ook de reden waarom wij het katharisme liefkozend ‘Joana’ 
als onze geliefde, noemen. Eerder is je al verteld, dat Johannes 
in zijn boek Openbaringen spreekt over een visioen, dat over een 
boekrol gaat. In het 5e deel van Openbaringen zegt hij daarover het 
volgende: ‘En ik zag in de rechterhand van God, die op de troon zat, 
een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, verzegelt met 
zeven zegels. En Christus kwam en heeft de boekrol aangenomen 
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zonnestralen van de dageraad, naar onze gemeenschapsruimte 
hier op de burcht, die ook wel kapel of kerk wordt genoemd, maar 
niet een kerk is in de traditionele zin van het woord. Ik zal je daar 
ontvangen.

Nadat monsieur Pierre zijn slaapplek had aangewezen, had Timeon 
afscheid van hem genomen. Dat viel hem zwaar, want hij was van 
deze man gaan houden als zijn geestelijke vader. Door monsieur 
Pierre had hij gedurende het 2e stadium dat nu achter hem lag, 
geleerd wat Onvoorwaardelijke Liefde en Absolute Waarheid is. 
Deze goddelijke vermogens van de vierde trede, droeg hij nu mee 
in zijn hart, en zouden zijn bakens zijn, gedurende de rest van zijn 
leven. Maar toen bij het afscheid, een gevoel van weemoed zich 
van hem meester wilde maken, dacht hij aan de woorden van zijn 
oma, toen zij met hem de betekenis van de eerste inwijdingsgraad 
besprak. ‘Hou van alles en iedereen, maar hecht je aan niets 
of niemand. Aanvaard elk geschenk van God en geniet ervan, 
wanneer het in je leven aanwezig is. Maar laat het ook weer in diepe 
dankbaarheid naar God los, wanneer het leven verder stroomt.’

Door het afscheid, maar ook door de uitnodiging van de 
bisschop, kon Timeon die avond de slaap moeilijk vatten. Hij was 
nieuwsgierig wat bisschop Marty hem de volgende ochtend te 
zeggen had. In het vroege uur opende Timeon de zware houten 
deur van de kapel binnen de burcht. Bisschop Marty was daar al 
aanwezig, en begroette zijn nieuwe pupil met een omhelzing en 
een vredeskus. De katharen gaven elkaar regelmatig de vredeskus 
op de wang, om de onderlinge verbondenheid te bevestigen.

‘Lieve Timeon, tijdens het 1e stadium van de scholingsweg, ben 
je met je oma in de crypte geweest onder de Kerk van Maria 
Magdalena, in het stadje Rennes-le-Château, hier niet heel ver 
vandaan. Ik heb van je oma begrepen, dat ze je daar heeft verteld 
over een geheime vondst, toen de sarcofaag van Maria Magdalena 
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en naar bevrijding zoekt. Dit is het ‘Evangelie van Liefde en 
Waarheid’, waarin Jezus persoonlijk zijn innerlijke leringen heeft 
opgeschreven. 

Zoals Johannes in zijn visioen heeft gezien, ontving Jezus, de 
leringen die hij in deze boekrol heeft opgeschreven, rechtstreeks 
van God. Jezus heeft zijn boodschap geschreven in het Grieks, de 
taal van het Nieuwe Testament en de algemene omgangstaal in de 
Grieks-Romeinse wereld, waarvan Israël in de tijd van Jezus deel 
uitmaakte. Een kleine groep parfaits heeft in de afgelopen jaren 
een Occitaanse vertaling van dit evangelie gemaakt. En voor ons 
vormt die vertaling een onlosmakelijk deel van de geheime schat, 
die nooit in handen mag vallen, van hen die de inhoud niet kunnen 
verstaan.’ zei de bisschop.

‘Kunt u mij iets zeggen over de inhoud van de boekrol? vroeg 
Timeon.

‘Al deze teksten van Jezus hebben betrekking op de relatie tussen 
God, de kosmos, de mens en de aarde. Jezus spreekt in zijn 
evangelie over de scheppende Vader/Moeder-God, waaruit elke 
ziel voortkomt en waarnaar deze ook, na zijn grote spiraalvormige 
bewustwordingsreis door de sferen, weer zal terugkeren. Wij 
duiden deze Goddelijke Oorsprong ook wel aan als de Oerbron of 
het Oerveld waaruit alles verschijnt. In dit verband spreekt Jezus 
ook uitvoering over de neergaande Scheppingsweg, dus over hoe 
alles, vanuit een geestelijke godsvonk, zich als zichtbare vorm in 
onze materiële wereld toont. En ook maakt Jezus duidelijk, dat 
er op deze wijze, nog steeds in elke seconden ontelbare nieuwe 
scheppingen in onze zichtbare wereld verschijnen. Ook vertelt 
hij, over de wijze waarop deze scheppingsweg kan ontaarden. 
En over hoe de ziel steeds verder verstrikt kan raken in de lagere 
energieën, die in de aardse sferen wonen, en op destructie zijn 
gericht. Hij noemt dit de negatieve invloeden van de zogenaamde 
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uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was.’ En 
engelen zongen een nieuw gezang, tegen de Christus zeggende: Gij 
zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen’

Na deze woorden was de bisschop een lange tijd stil, waarmee hij 
dit heilige moment wilde benadrukken. Toen deed hij nog een stap 
naar voren, en reikte met zijn hand naar het witte doek, en trok het 
naar zich toe. Op een kussen lag een eeuwenoude boekrol, met een 
oude, deels verweerde lederen kaft met een fl ap. Het geheel werd 
bij elkaar gehouden door zeven dunne repen leer met een knoop 
erin. 

‘Lieve Timeon,’ vervolgde de bisschop zijn verhaal, ‘voor je ligt 
de meest heilige grondslag van ons kathaarse broederschap. 
Maar eigenlijk is deze grondslag, bestemd voor elke mensenziel, 
uit alle tijden en van alle richtingen, die nog in het duister tast 

“Jezus, de Christus, ontving van God een 
    boekrol, verzegeld met zeven zegels
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‘Ja op het eerste gezicht lijkt dat inderdaad zo, maar dit is niet de 
hele boodschap van Jezus, want die is uiteindelijk heel hoopgevend’ 
reageerde de bisschop.

‘Want de verheff ende krachten van God, zullen in elke innerlijke en 
uiterlijke strijd, uiteindelijk de overhand krijgen en overwinnen. En 
dat komt omdat deze positieve natuurlijke krachten gehoorzamen 
aan de Goddelijke Natuur, die als het hoogste gezag, over alles 
binnen het universum regeert. En deze Goddelijke Natuur wordt 
aangestuurd door de Onvoorwaardelijke Liefde en de Universele 
Waarheid van God, die ook jij op de vierde trede hebt leren kennen.’ 

En hierna was de bisschop weer even stil.

‘Jezus geeft in zijn evangelie dat nu voor ons ligt, ook veel 
aandacht aan de verlossing van de mensenziel uit zijn aardse 
gevangenschap,’ ging hij verder. ‘Hij vertelt namelijk ook, over 
de wijze waarop de ziel zich kan vrij maken van deze duistere 
en omlaag trekkende machten, en zich kan verheff en naar 
de hogere sferen van het Licht. Jezus beschrijft uitvoerig de 
opklimmende Bewustwordingsweg, die samen met de neergaande 
Scheppingsweg, de grote levenscyclus van de ziel vormt. Je zou 
dus kunnen zeggen, dat de ziel vele levens lang, aan deze op-en-
neergaande dans onderworpen is. En steeds verlost de ziel zichzelf, 
tijdens zijn opklimmende Bewustwordingsweg, van de omlaag 
trekkende zelfzuchtige en eigenwillige krachten. Hij doet dat, door 
de trap met zeven bewustzijnstreden te beklimmen, en op elke 
trede de innerlijke strijd te leveren die daar wacht. 

Hoewel dus op elk van de 7 treden een Archont of zelfzuchtige 
macht de heerschappij heeft, bevat elke trede namelijk ook een 
verzegeld goddelijk vermogen, dat door een engel wordt bewaakt.’ 

En weer pauzeerde bisschop Marty even. 
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Archonten, de destructieve energiekrachten van de onderwereld, 
die onder leiding van de zelfzuchtige en eigenwillige Satan staan, 
de opponent van God.

En zie Satan als de essentie van de omlaag trekkende energetische 
krachten en machten, die alle verbondenheid met het Goddelijke 
zijn kwijt geraakt. Deze krachten en machten, worden ook wel 
‘gevallen engelen’ genoemd. Deze omlaag trekkende destructieve 
krachten van Satan, staan dus tegenover de verheff ende en op 
heelwording gerichte krachten van God. 

En elk mens kent, zowel in zijn innerlijke wereld als in de 
buitenwereld, het spanningsveld tussen deze twee krachten, dus 
tussen de positieve natuurlijke en de negatieve tegennatuurlijke 
krachten. Deze kwaadaardige machten van de onderwereld, voeden 
zich als het ware met de negatieve energieën van de zielen, die zover 
in de lagere sferen zijn gezakt, dat ook zij hun verbondenheid met 
hun Goddelijke Oorsprong vergeten zijn. Ze leven dus ook van de 
negatieve energieën, die elke onwetende mensenziel doorlopend 
produceert. Dus van de negatieve emoties, zoals angst, macht, 
jaloezie en haat, die voortkomen uit de negatieve gedachten, die 
elke aardse mens genereert, die geen directe verbinding meer 
ervaart met de wereld van het Licht.

En omdat deze Archonten voor hun voortbestaan afhankelijk zijn 
van deze negatieve energieën, is hen er alles aan gelegen, om de 
onwetende mensenziel gevangen te houden in de duistere aardse 
sferen. Op deze wijze kan de onwetende mensenziel dus, buiten zijn 
wil om en zonder dat hij zich daarvan helder bewust is, verdwalen 
en verstrikt raken in de duistere machten van de onderwereld,’ 
vertelde de bisschop.

‘Maar dit is niet zo’n opbeurend verhaal dat Jezus ons verteld,’ zei 
Timeon.
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te groeien naar het licht.’

En weer viel er een stilte.

‘En zo groeit de ziel, trede voor trede naar de ultieme vrijheid en 
gelukzaligheid van de hoogste hemelsferen,’ zei bisschop Marty tot 
slot.

Op dat moment verscheen er een straal zonlicht door de hoger 
gelegen opening in de kapel. De bisschop en Timeon merkte dit 
allebei op en glimlachten naar elkaar. Toen nam Timeon weer het 
woord.

‘Wat u zojuist heeft gezegd over de Grote Weg van de ziel, doet 
mij denken, aan wat mijn oma mij heeft verteld. Ze vertelde over 
het verhaal, dat Jezus vlak na zijn dood zich aan Maria Magdalena 
openbaarde in een visioen. Ook toen vertelde Jezus haar, over hoe 
de ziel in elk van de 7 sferen iets achter moest laten, om zich daar 
een nieuw vermogen eigen te maken.’

‘Ja, in dat visioen openbaarde Jezus aan Maria Magdalena, de 
essentie van wat hij in zijn evangelie over de Grote Zielenreis zo 
uitvoerig heeft beschreven. Mooi dat jij het verband ziet,’ zei de 
bisschop. 

Toen was het weer even stil.

‘De weg van verlossing of bevrijdingng van Jezus, die hij in het 
evangelie beschrijft, dat nu voor je ligt,’ ging de bisschop verder, 
‘bestaat dus uit het beklimmen van de trap met 7 bewustzijnstreden. 
En met deze 7 treden, doelt Jezus natuurlijk op het openen van 
de zeven bewustzijnsgraden, die sluimeren in je 7 energiekolkjes 
binnen je wervelkolom. En deze bewustzijnsgraden zullen, na het 
open gaan, uiteindelijk leiden tot een volledige openbaring van 
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‘Je zou dus kunnen zeggen,’ reageerde Timeon, ‘dat de hel zich hier 
bevindt onder mijn voeten, en de hemel hier boven mijn hoofd is 
gelegen. Het is dus aan mij, om mijn innerlijk te verlichten, door 
de trap met 7 treden te beklimmen naar de hemel, of in het duister 
gevangen te blijven. En wanneer ik er voor kies om mijzelf als ziel 
vrij te maken, zal ik op elke trede worden uitgedaagd om innerlijk 
een strijd aan te gaan.’

‘Dat heb je mooi samengevat Timeon.

Daarna ging de bisschop weer verder. ‘Voor de mensenziel die zich 
wil bevrijden, bestaat de Verlossingsweg van Jezus er dus uit, dat 
hij op elke trede een innerlijke strijd levert, en daar in zijn innerlijk, 
de zelfzuchtige en eigenwillige macht van Satan overwint. De ziel 
wordt hierin bijgestaan door de engel, die op de betreff ende trede, 
namens God de sleutel beheert van de goddelijke schat die op die 
trede verborgen ligt. 

En elke keer, wanneer de mensenziel op een bepaalde trede, de 
innerlijke zelfzuchtige en eigenwillige macht van het schijn-zelf 
overwint, verbreekt de engel de zegel van de goddelijke schat. En 
daardoor kan in de mensenziel het nieuwe goddelijk vermogen 
ontkiemen, dat vele levens lang op die betreff ende trede sluimerde.’

‘Maar dat houdt in,’ onderbrak Timeon zijn leermeester, ‘dat die 
omlaag trekkende krachten, voor de mensenziel onontbeerlijk zijn, 
voor zijn groei naar een steeds hogere bewustzijnsgraad.’

‘Inderdaad.’ ze de bisschop. ‘Dus zelfs deze destructieve krachten, 
maken onderdeel uit van het grote Goddelijke Plan, omdat deze de 
mensenziel moeten herinneren aan zijn Goddelijke Oorsprong en 
zijn Goddelijke Bestemming. Dus vervloek al het negatieve dat je 
overkomt niet, en laat het je ook niet omlaag trekken, maar zie het 
als een uitnodiging van God, om te ontwaken uit de duisternis en 

Poort 7. Timeon ziet op Montsegur de katharenschat



57

omdat zij de enige is, die het volledige Licht ziet.’ Daarmee geeft 
Jezus aan, dat deze vrouwelijke apostel de hoogste inwijdingsgraad 
had bereikt,’ besloot de bisschop.

Waarna hij weer even pauzeerde.

‘En je zult inmiddels hebben begrepen,’ ging hij verder, ‘dat 
de katharen hun inwijdingsweg hebben gebaseerd, op de 
verlossingsweg die Jezus in dit evangelie beschrijft. Wij hebben 
namelijk ingezien, dat deze weg voor de mensenziel zeer 
behulpzaam is, bij het stap voor stap openbreken van de zeven 
zegels, en het uiteindelijk verlicht terugkeren naar zijn Goddelijke 
Oorsprong. 

Kortom: Jezus vertelt in deze boekrol dus over de Christusgeest, 
die in het hart van elke mens, als zijn Ware Natuur sluimert, en die 
met 7 zegels beveiligd is. En door het gaan van de bewustzijnstrap 
met de 7 treden, en op elke trede de strijd met de omlaag trekkende 
krachten te leveren, maakt de mens de Christusgeest in zijn hart 
weer stap voor stap vrij. En via het geopende hart, komt deze 
Christusgeest in de mens, dan weer in directe verbinding te staan 
met de Heilige Geest van het universum. En met dit geleidelijke 
ontwaken van de Christusgeest in de mens, zal de werkelijke 
verlossing of vrijmaking van de ziel zich dus voltrekken. Dan 
zal dus stap voor stap het zaad ontkiemen van de 7 goddelijke 
vermogens. En zoals al eerder is gezegd, zal dit ontwakingsproces, 
de mensenziel op de zevende trede dus uiteindelijk brengen naar 
zijn eindbestemming, dus naar Goddelijke Volmaaktheid. En 
met zijn bewustzijnsoogst, zal deze hoogontwikkelde mensenziel 
vrucht gaan dragen voor de wereld. Het brood dat Jezus deelde, 
is voor de katharen een metafoor voor het delen van de ontwaakte 
Christusgeest onder de gelovigen,’ zei de bisschop tot slot. 

‘En als we naar deze Grote Reis van de ziel kijken, dan kan gezegd 

Timeon en de katharenschat

56

het levensmysterie. En wanneer het zover is, kan worden gezegd, 
dat jij als mensenziel Geestelijke Volwassenheid ofwel Goddelijke 
Volmaaktheid hebt bereikt,’ zei de bisschop.

‘Nu u dit allemaal verteld, komt er een belangrijke vraag in mij op,’ 
reageerde Timeon. ‘De kerk van Rome verwerpt Maria Magdalena 
omdat zij een zondares zou zijn. Er wordt namelijk gezegd, dat 
zij zo slecht was, dat er 7 demonen bij haar uitgedreven moesten 
worden. Nu is mijn vraag de volgende. Zou het niet zo kunnen 
zijn, dat deze 7 demonen staan voor de 7 Archonten, ofwel de 7 
zelfzuchtige machten die Maria Magdalena moest overwinnen, om 
zich uiteindelijk alle 7 goddelijke vermogens eigen te maken? Dus 
is dat verhaal van die 7 demonen niet juist een verwijzing, naar 
de 7-voudige inwijdingsweg die Maria Magdalena tot de hoogste 
trede heeft volbracht?’ besloot Timeon.

‘Wat prachtig dat jij uit jezelf dit verband legt,’ zei bisschop Marty. 

‘Dit is inderdaad, zoals wij het zien. Want ook Jezus zelf schrijft in 
deze boekrol; ‘Maria Magdalena is de apostel boven de apostelen, 
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het ‘Pad van Liefde en Waarheid’ gebaseerd op het Evangelie van 
Liefde en Waarheid, dat nu voor ons ligt. En daardoor kan ik de 
grote betekenis voor ons allemaal inzien, van dit evangelie van 
Jezus, dat Maria Magdalena uit de nalatenschap van Jezus voor 
ons naar Occitanië heeft meegenomen.’

‘Inderdaad, van immense betekenis,’ zei bisschop Marty. 

‘Dit evangelie lijkt in niets op de evangeliën van de andere apostelen, 
die overwegend de uiterlijke leringen van Jezus bevatten, waarop 
de Kerk van Rome zich baseert,’ ging de bisschop verder. 

‘Alle leringen van jouw oma en van monsieur Pierre, en ook alle 
leringen waarover wij in de komende maanden zullen spreken, 
behoren bij het innerlijke ‘Pad van Liefde en Waarheid’, dat door 
ons kathaarse broederschap wordt gevolgd. En dat is het mystieke 
pad naar God, zoals Jezus dat persoonlijk in deze heilige boekrol 
heeft beschreven. De boodschap die dit evangelie bevat, is alleen 
bestemd voor de goede verstaander, dat wil zeggen voor de rijpere 
zielen. Dit evangelie van Jezus mag daarom nooit in handen vallen 
van de pauselijke troepen, want deze zullen het niet verstaan, en 
het als een ketters geschrift beschouwen en het daarom direct 
verbranden. En daarmee zullen de innerlijke leringen van Jezus 
voor alle toekomstige generaties verloren gaan.’

Na deze woorden, voelde Timeon het grote belang, om deze boekrol 
van Jezus, als een geheime katharenschat, verborgen te houden.

‘Je kent de gespannen situatie van dit moment,’ ging de bisschop 
verder. 

‘Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen, dat ik als hoogste 
verantwoordelijke voor het geestelijk erfgoed van de katharen, 
bezorgd ben. En mijn belangrijkste zorg betreft deze geheime 
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worden,’ reageerde Timeon, ‘dat elke mensenziel dus eigenlijk een 
God in wording is.

‘Inderdaad,’ zei de bisschop, ‘het is goed om dat te blijven beseff en, 
ook wanneer de omlaag trekkende machten soms weer even de 
overhand hebben.’

En weer was het een korte tijd stil.

‘Nu staat me helder voor ogen,’ zei Timeon, ‘dat mijn inwijdings-
weg erop is gericht, om deze Christusgeest in mijn ziel, dus mijn 
Ware Zelf, stap voor stap tot ontplooiing te brengen. Ook is me 
duidelijk geworden, dat de inwijdingsweg van de katharen, dus 
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verantwoordelijkheid aanvaarden.’

Bisschop Marty keek met een liefdevolle glimlach naar zijn pupil 
en was zichtbaar opgelucht.

‘Laten we de oorspronkelijke boekrol, inclusief de vertaling, weer 
voorlopig terugbrengen naar de natuurlijke kluis, in de grot onder 
de kapel,’ zei hij tot slot.

Bij hun afscheid, zei de bisschop tegen Timeon, dat hij de volgende 
dagen moest nemen, om nader kennis te maken met de bewoners 
op de burcht en ook om te wennen aan het kloosterleven op 
Montsegur. De rest van die week besteedde Timeon aan het maken 
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kathaarse schat. Jij ben nog jong, maar ook al heel wijs en zeer 
toegewijd aan het katharisme. Ik ga jouw daarom iets vragen, waar 
je goed over na moet denken.’ 

Na een korte pauze legde de bisschop aan Timeon de volgende 
vraag voor.

‘Ben jij bereid om de verantwoordelijkheid voor deze schat op 
je te nemen, wanneer het er echt om gaat spannen? En daarmee 
vraag ik je eigenlijk het volgende,’ zei de bisschop: ‘Wil jij deze 
boekrol van Jezus, die Maria Magdalena ooit vanuit Palestina heeft 
meegenomen naar onze streek, wanneer het echt spannend wordt, 
verbergen vlakbij haar laatste rustplaats. Het is de bedoeling, dat 
de boekrol verborgen word in de grot nabij het plaatsje Sainte 
Baume boven Marseille. Want daar leefde Maria Magdalena, 
gedurende haar eerste jaren in Frankrijk, als kluizenares. Zoals 
je weet, zijn de stoff elijke resten van deze vrouwelijke mysticus, 
overgebracht naar de crypte onder het oude vervallen Romeinse 
kerkje van Sainte Baume.’ 

Op dat moment herinnerde Timeon de woorden, die zijn oma 
sprak, toen ze in de crypte van de kerk van Maria Magdalena 
in Rennes-le-Château stonden. ‘In een visioen is mij duidelijk 
gemaakt,’ had zij toen gezegd, ‘dat deze schat ooit een belangrijke 
rol in jouw leven zal gaan spelen.’

Timeon was stil, en probeerde de draagwijdte van de vraag van 
de bisschop te overzien. Maar al snel nam hij het woord. ‘Mijn 
naam is Timeon en dat betekent ‘Vereerder van God’, en natuurlijk 
houdt dat ook in, dat ik een vereerder ben van zijn Zoon, Jezus, 
wiens Christusgeest volledig is open gebloeid. Ik vind het een 
grote eer, dat u mij vraagt om deze verantwoordelijkheid op 
me te nemen. Vanuit het belang, om de Innerlijke Leringen van 
Jezus, ook voor toekomstige generaties veilig te stellen, wil ik deze 
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‘Dat ga ik doen. Uw verhaal over de boekrol heeft me erg 
nieuwsgierig gemaakt naar de inhoud,’ reageerde Timeon. Toen 
namen de beide mannen weer afscheid, door elkaar een vredeskus 
te geven, waarmee ze hun diepe verbondenheid benadrukte.

Er ging een vrij lange periode voorbij, waarin Timeon veel aandacht 
gaf aan studie en meditatie. Toen hij, na weken weer op de kamer 
van de bisschop was, vroeg bisschop Mary naar zijn vorderingen 
en bevindingen.

‘Het waren bijzondere weken,’ zei Timeon. ‘Ik heb me grondig 
verdiept in de woorden, die Jezus in zijn evangelie voor ons heeft 
nagelaten. Niet alleen in zijn visioen aan Maria Magdalena, maar 
nu ook in zijn eigen boodschap, herken ik de 7 stappen die ik 
tijdens de inwijdingsweg moet zetten. Jezus beschrijft precies, 
welke omlaag trekkende macht er op elke trede overwonnen moet 
worden, en welk nieuw hoger vermogen dan ontwaken kan. 

Op de eerste trede vroeg oma mij, om mij los te maken uit de 
duisternis van de materie, door mijn zelfzuchtige bezitsdrang 
achter me te laten. En daardoor kon het vermogen zich in mij 
openen, om mij weer op een levendienende manier te verbinden 
met het aardse rijk van de materie. Op de tweede trede heb ik 
geoefend om mijn omlaag trekkende begeerte en angsten achter 
me te laten. En daarvoor werd ik beloond met het vermogen, om 
mij weer op een opbouwende manier te verbinden met het aardse 
gevoelsleven op alle niveaus. En de derde trede stond in het teken 
van het loslaten van mijn oordelen en stellige overtuigingen, met 
hun destructieve uitwerkingen. En daardoor kwam het vermogen 
in mij vrij, om mij weer op een gezonde manier te verbinden met 
het aardse rijk van het mentale leven. En precies zo werd het door 
Jezus beschreven,’ besloot Timeon.

Toen nam de bisschop het woord over. ‘Tijdens de onderste drie 
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van praatjes met de soldaten en ridders, die op de weergang de 
wacht liepen, en aan gesprekken met zijn kathaarse broeders en 
zusters in het klooster. Ook maakte hij kennis met de vier kinderen 
en de vrouw van burggraaf Raimond de Parelha. De burggraaf had 
namens de eigenaar, de graaf van Fiox, het beheer over Montsegur 
gekregen, terwijl zijn schoonzoon Pierre-Roger de Mirepoix, als 
garnizoenscommandant, de militaire leiding had. 

De weken daarna raakte hij bevriend met Jourdain, de zoon van 
de burggraaf. Ze hadden allebei een passie voor het spelen van 
sollebal. Ook besteedde Timeon veel tijd aan gebed, meditatie en 
innerlijke beschouwing. Toen Timeon op een dag de bisschop weer 
binnen de burcht tegen het lijf liep, vroeg deze hem om de volgende  
morgen na de ochtendmaaltijd naar zijn verblijf te komen.

Toen ze tegenover elkaar zaten, nam de bisschop weer het woord.

‘En kun je een beetje wennen aan het leven hier op de top van 
Montsegur?’ vroeg hij aan zijn leerling.

Timeon vertelde enthousiast over zijn eerste ervaringen binnen de 
burcht en over zijn groeiende vriendschap met Jourdain. Nadat 
de bisschop naar de verhalen van Timeon had geluisterd, nam hij 
weer het woord.

‘Ik heb jou hier vanmorgen uitgenodigd voor een kort gesprek. 
Ik wil jou namelijk slechts vragen om in de komende weken, de 
studie van het Evangelie van Liefde en Waarheid van Jezus, in 
jouw geestelijk werk centraal te stellen,’ zei de bisschop. 

Ga nu naar de geheime kluis in de grot, en haal de vertaling van de 
boekrol op. Ik heb de kluisbewaarder opdracht gegeven, om jou de 
toegang tot de vertaling te verlenen, maar breng deze tekst steeds 
na gebruik weer terug naar de kluis,’ zei bisschop Marty.
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‘En dat onderzoeken van onzuiverheden zal ook nog doorgaan op 
de hogere treden,’ ging hij verder. ‘Deze zullen echter veel minder 
krachtig zijn, omdat de zelfzuchtige werkingen van het ‘onware zelf’ 
op de voorgaande treden al voor een groot deel zijn geëlimineerd. 
Maar ook op elk van de drie treden die nog voor je liggen, zal je nog 
worden gevraagd om elke omlaag trekkende werking te doorzien 
en achter je te laten. Want daarmee zul je ook op deze hogere 
treden, de weg vrij maken voor een hoger geestelijk vermogen, dat 
in je hart op ontwaken wacht,’ zei de bisschop Marty tot slot.

En na een lang en vruchtbaar gesprek, waarin de woorden van 
Jezus uitvoerig werden besproken en door de bisschop werden 
toegelicht, gingen de leermeester en de novice weer uit elkaar. 
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bewustzijnstreden van het 1e inwijdingsstadium, stond inderdaad 
de innerlijke zuivering centraal en daarmee ook het open gaan 
van de drie zuivere aardse vermogens. Maar vergeet niet, dat je 
ook op de vierde trede door monsieur Pierre werd gevraagd om 
de intenties van jouw liefde te onderzoeken. Zo werd je op deze 
middelste trede uitgenodigd, om elke zelfzuchtigheid en jaloezie in 
jouw gevoelens van liefde te ontmaskeren. En daarvoor in de plaats 
groeide in je hart een zuivere onvoorwaardelijke liefde voor al wat 
leeft. Ook heb je op de vierde trede geleerd om al het onware in je 
denken, spreken en handelen te doorzien en los te laten. Waardoor 
het onderscheidingsvermogen in jou kon groeien, om met je hart, 
in elke levenssituatie de echte waarheid te herkennen.’

En nu was de bisschop weer even stil.

“Op de vierde trede werd je uitgenodigd 
    om de intenties van jouw liefde te 
    onderzoeken
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ter hoogte van de keel, en wordt geassocieerd met de regenboogkleur 
lichtblauw. Binnen dit vijfde energiekolkje sluimert de snaar 
van het scheppende bewustzijn, dat met het Hogere Denken 
verbonden is. En zoals je weet, heeft elke bewustzijnstrede in 
jou, een overeenkomstig veld met dezelfde trillingsfrequentie, 
binnen de kosmos. Wanneer dit bewustzijn op de vijfde trede in 
jou begint te ontkiemen, krijg je langzaam toegang tot de vijfde 
ervaringsdimensie binnen de kosmos. En dat is het Veld van de 
Goddelijke Wil, dat door engelenscharen, geestelijke gidsen en 
zielen van voorouders wordt bewoond. Dus de trillingsfrequentie 
van dat engelenrijk binnen de vijfde dimensie, komt overeen met 
de frequentie van jouw vijfde energiecentrum. En zoals ik al eerder 
zei; alleen het gelijke kan het gelijke zien.’

Hier wachtte de bisschop weer even.

‘Gevoed vanuit deze vijfde kosmische dimensie,’ ging hij verder, 
‘zal het ontkiemde bewustzijn van de vijfde trede in jou, jouw ziel 
verder laten groeien en vrij maken. Dat wil zeggen, dat het zaad van 
het nieuwe geestelijke vermogen, dat in dit vijfde energiecentrum 
vele levens lang sluimerde, zal gaan groeien. En dat is het vermogen 
tot Zelfexpressie, creatieve uiting, vastberaden uitdrukking vanuit 
waarheid, waarachtige communicatie, hoger begrip en geestelijke 
focus. Het gaat op deze vijfde trede dus om het vermogen om een 
‘bewust scheppend geestelijk wezen’ te zijn, dat zich vanuit het Ware 
Zelf bewust uit, en dat over de Hogere Kennis en de Hogere Wil 
beschikt. Dit nieuwe vermogen wordt ook wel het Hogere Denken 
en Willen genoemd. Met dit hogere vermogen, is de mensenziel 
in staat om achter de zichtbare werkelijkheid, de onzichtbare 
verbanden, patronen en kosmische wetten te herkennen, deze te 
begrijpen en ze ook toe te passen.’ 

‘Kun je het als volgt samenvatten,’ onderbrak Timeon zijn 
leermeester. ‘De twee gebieden die grenzen aan het neutrale 
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Decaan 7.3  Argo
de Maan-Kreeft  (12 tot 22 juli)

fl exibiliteit & aanpassingsvermogen

De wedergeboren Christus 
bracht voor allen het eeuwige leven terug

Ook die ochtend ontving de bisschop zijn pupil weer met een warme 
omhelzing. Toen ze tegenover elkaar zaten, nam de bisschop weer 
het woord.

‘Voordat we verder gaan spreken over de nieuwe zielenkracht van 
de vijfde trede, wil ik je het volgende laten weten: Geloof niets van 
wat ik je allemaal ga zeggen. Want ‘geloven’ is kennis voor waar 
aannemen via je hoofd, en dat hoort bij de Uiterlijke Weg. Zoals 
je weet, bewandelen de katharen in alles de Innerlijke ofwel de 
Mystieke Weg. En dat houdt in, dat je alle informatie innerlijk 
overweegt en het pas voor waar aanneemt, wanneer jouw hart het 
als waarheid herkent. Maar dit even als een woord vooraf,’ zei de 
bisschop.

‘Nu je weer via je hart verbonden bent met de God van het 
universum,’ ging hij verder, ‘kunnen nu, zoals ik je eerder zei, ook 
de hogere geestelijke vermogens in jou tot leven worden gewekt. 
Op het ‘Pad van Liefde en Waarheid’, ben jij nu aangekomen op 
de vijfde bewustzijnstrede. Deze trede is verbonden met het vijfde 
energiekolkje binnen je wervelkolom. En dat energiecentrum ligt 
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inzicht, zal je begrip voor de medemens en voor alle levenssituaties 
zich aanzienlijk verruimen. Dat wil zeggen, dat je leert zien, 
waardoor mensen en andere levensvormen zijn geworden zoals ze 
zijn geworden, en waardoor alles gaat zoals het gaat. Want al de 
zichtbare vormen en gebeurtenissen zijn een uitdrukking van de 
achterliggende onzichtbare geestelijke bewegingen en wetten op 
energieniveau. Met andere woorden, je leert als het ware door de 
zichtbare dingen heen te kijken,’ zei bisschop Marty

‘Dus ik moet eerst de verborgen wetten binnen de vijfde dimensie, 
ofwel binnen het Veld van de Goddelijke Wil leren kennen, om mij 
het vermogen van een ‘bewust scheppend geestelijk wezen’, eigen 
te maken,’ reageerde Timeon.

‘Inderdaad, die kennis hoort bij dat hogere vermogen van de vijfde 

Timeon en de katharenschat

“Het lagere denken kan de uiterlijke,   
    en het hogere denken kan de innerlijke of 
    verborgen levensorde bevatten

68

middengebied van de vierde trede, zijn aan elkaar gespiegeld. Dat 
houdt in, dat het mensenrijk van de derde trede, de uiterlijke orde 
van de zichtbare aardse werkelijkheid bevat, en dat het engelenrijk 
van de vijfde trede, de innerlijke orde van de onzichtbare geestelijke 
werkelijkheid bevat.’

‘Ja dat is inderdaad mooi samengevat,’ zei de bisschop.

‘Je kunt het ook zo zeggen,’ ging hij verder, ‘dat binnen dit 
geestelijke rijk van de vijfde trede, de kosmische wetten wonen, die 
al de levende werkingen in zowel de onzichtbare, als uiteindelijk 
ook in de zichtbare wereld regeren. Kortom, ook elke aardse 
gebeurtenis, staat, zonder dat wij ons dat bewust zijn, onder regie 
van deze verborgen Kosmische Levenswetten. Hoe dat precies 
zit, daar zullen we later over spreken. Wanneer jij nu met jouw 
verhoogde bewustzijn raakt afgestemd op dit hogere mentale 
engelenrijk van de vijfde dimensie, zal ook je waarneming zich 
enorm verruimen. En daardoor zul je ook steeds meer inzicht 
krijgen in deze kosmische wetten, waaraan alle leven onderworpen 
is. Door inzicht in deze kosmische wetmatigheden binnen de vijfde 
ervaringsdimensie, zul jij ook langzaam de nog hoger gelegen 
kosmische krachten binnen de zesde dimensie leren doorzien en 
begrijpen,’ zei de bisschop.

‘Kunt u mij zeggen, wat ik ervan ga merken, wanneer het bewustzijn 
van de vijfde trede in mij begint te ontwaken? vroeg Timeon.

‘Het verhoogde bewustzijn van de vijfde trede, houdt op de eerste 
plaats in, dat je de manifestaties binnen deze zichtbare wereld, 
vanuit een oorzakelijk perspectief begint te beschouwen. Je gaat 
je afvragen, wat de achterliggende beweegkrachten zijn, waardoor 
het leven loop zoals het loopt. Je gaat dan de patronen en 
wetmatigheden zien in de onzichtbare energetische bewegingen, 
achter de zichtbare materiële vormen en gebeurtenissen. Door dit 
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‘Kortom, de verdere ontwikkeling van dit vermogen van de vijfde 
trede, zal dus uiteindelijk uitmonden in het volledige meesterschap 
over de energiewetten en de werkingen binnen de geestelijke 
wereld. De aardse mens brengt alles tot expressie overeenkomstig 
het natuurlijke vermogen van de derde bewustzijnstrede. De 
ontwaakte en hoger ontwikkelde geestmens, zal zijn denken, 
spreken en handelen, op de zogenaamde bovennatuurlijke wijze 
van de vijfde trede, in de wereld tot uiting brengen. En hierbij 
hoort ook het vermogen om in stilte gedachten over te brengen, 
direct te communiceren zonder de beperking van tijd en ruimte, en 
te scheppen via geestkracht. En daarmee word je dus eigenlijk een 
medecreator van God,’ zei bisschop Marty tot slot.

‘Maar betekent dit, dat elke ingewijde, de beschikking heeft 
gekregen over deze bovennatuurlijke vermogens?’ vroeg Timeon.

‘Het laten ontwaken en rijpen van deze hogere vermogens in je ziel, 
behoort bij de vijfde inwijdingsgraad waaraan we nu beginnen,’ zei 
de bisschop. Maar het tot volle bloei laten komen daarvan, zal veel 
tijd in beslag nemen, dus zal veelal nog lange tijd doorgaan, ook 
gedurende je leven na je laatste inwijding. En bij elke activiteit om 
dit vermogen te laten ontwaken, zul je innerlijk steeds heel alert 
moeten zijn, op zelfzuchtige motieven. Want dit vermogen kan pas 
rijpen, wanneer jij je ziel hebt gereinigd van elk eigen belang en 
van elk verlangen van je persoonlijke wil,’ besloot de bisschop. 

In de stille momenten, gedurende de dagen na deze ontmoeting 
met de bisschop, nam Timeon de woorden van de bisschop steeds 
opnieuw innerlijk in overweging. Hij had namelijk de woorden van 
de bisschop goed in zich opgenomen: ‘Iets is pas waar, als je hart 
het als waarheid herkent.’

Het is 28 mei in het jaar 1242. Vandaag is het feest van Hemelvaart. 
Vanochtend is er veel onrust binnen de burcht. Het gerucht gaat 
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trede,’ zei de bisschop. 

‘Maar wat zijn dan die verborgen werkingen van de geestelijke 
wereld?’ wilde Timeon weten.

‘Nou op de eerste plaats moet je weten, dat alles verloopt volgens 
verborgen wetmatigheden op energieniveau. ‘Bij het leren kennen 
van deze wetmatigheden,’ ging hij verder, ‘is het van belang dat 
je inzicht krijgt in de innerlijke krachten, die vanuit de kosmos, 
de atmosfeer van ons dagelijkse leven binnenkomen en zo dus 
ook het leven op aarde vormgeven. Je zult ook de zogenoemde 
verborgen ‘7 Kosmische Levenswetten’ leren kennen. En vanuit 
deze verborgen kennis en inzichten, zal zich langzaam in jou de 
macht ontwikkelen, om gedurende jouw leven, al het gebeuren, 
op zowel energieniveau, als ook op het niveau van de materiële 
vormen te beïnvloeden.’

‘Maar betekent dit dan, dat de mens kan toveren?’ vroeg Timeon.

‘Daar lijkt het misschien op, maar zo bedoel ik het niet,’ zei de 
bisschop. ‘De mens beschikt niet alleen over de bekende natuurlijke 
vermogens, maar ook over vermogens die verder gaan, dan wat wij 
als natuurlijk beschouwen. Omdat wij die hogere vermogens niet 
begrijpen, noemen we ze daarom maar ‘bovennatuurlijk’. Maar 
eigenlijk zijn ze ook heel natuurlijk, als je eenmaal de energetische 
werkingen en wetten van de geestelijke wereld leert kennen en daar 
vertrouwd mee wordt. Ook Jezus kende deze geestelijke wetten en 
werkingen en kon ze ook toepassen. En omdat de mensen om hem 
heen, geen hogere kennis bezaten, zeiden ze dat Jezus wonderen 
kon verrichten. Maar Jezus heeft gezegd, ‘Niets van wat ik kan, 
is voor u onmogelijk.’ Wanneer wij de hogere kennis in ons laten 
ontwaken, en deze laat samenvallen met een onwankelbaar 
vertrouwen in de hogere kosmische orde, dan zal dus niets voor 
ons onmogelijk zijn,’ zei de bisschop.
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dus de hemelse en de aardse wereld, in elkaar vervlochten zijn, 
en tegelijkertijd ook hier op dit moment aanwezig zijn. Ik heb 
daar veel over nagedacht, maar ik begrijp niet hoe dat allemaal is 
ontstaan. Waar komen die twee werelden vandaan? Wilt u daar 
iets meer over vertellen?’ vroeg Timeon aan de bisschop.  

‘Om dat te begrijpen, moeten we het hebben over het proces van 
de schepping. Laten we eerst hier helderheid in scheppen. Dan 
pakken we later de draad van de verborgen energiewetten wel weer 
op,’ zei hij. 

Timeon en de katharenschat

“Alles in deze zichtbare aardse wereld van 
    de materiële vormen, is een uitdrukking van 
    de stromende energiewerkingen en wetten 
    binnen de onzichtbare geestelijke wereld  
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dat er vannacht in Avignonet een moordaanslag is gepleegd, 
waarbij een aantal inquisiteurs van de paus de dood vonden. Ook 
zijn de registers van de inquisiteurs verwoest. Er wordt gezegd, dat 
Pierre-Roger, de commandant van het garnizoen op Montsegur, 
de leiding over deze geheime expeditie had. De bisschop is zeer 
geschokt. De katharen zijn tegen elke vorm van geweld. Het is 
onverteerbaar voor hem, dat deze moordaanslag hen aangerekend 
zal gaan worden. En daarbij komt, dat hij vreest voor ernstige 
represailles. Toen de onrust op Montsegur wat tot bedaren was 
gekomen, zocht de bisschop zijn pupil weer op. Timeon was op dat 
moment met Jourdain aan het solleballen op de binnenplaats van 
de burcht.

‘Ik wil de komende week, verder met je spreken over de verborgen 
geestelijke werkingen en wetten, Timeon. Ik vraag je om maandag, 
na het middagmaal weer naar mijn verblijf toe te komen,’ zei de 
bisschop met een vriendelijk gezicht.

Toen Timeon weer tegenover zijn leermeester zat, was hij ook nu 
weer vol aandacht voor wat komen ging.

‘We hebben eerder gezegd,’ begon de bisschop, ‘dat alles in deze 
zichtbare aardse wereld van de materiële vormen, een uitdrukking 
is van de stromende energiewerkingen en wetten binnen de 
onzichtbare geestelijke wereld. Binnen de vijfde inwijdingsgraad 
waar we nu aan werken, gaan wij deze energiewetten leren kennen,’ 
besloot de bisschop.

‘Mag ik u vooraf nog iets vragen,’ vroeg Timeon.

‘U had het zojuist weer over de twee werelden. Lange tijd geleden 
vertelde mijn oma mij ook over de twee werelden, over de aardse 
buitenwereld hier om ons heen, en over de onzichtbare geestelijke 
of hemelse binnenwereld. Ze zei toen, dat deze twee werelden, 
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‘Het scheppingsproces van hemel en aarde volgt namelijk een 
vergelijkbare weg. Alles wat in het universum bestaat, dus alles 
in de zichtbare wereld en in de onzichtbare wereld, is ooit, dus 
‘In den beginne’, zoals de bijbel dat zegt, ontstaan uit het Witte 
Licht van het universum. En dat Witte Licht is het Licht van het 
Universele Bewustzijn, waarmee het Scheppingsveld is gevuld. 
Dit Scheppingsveld is de Oerbron die overal is, waaruit alles 
voortkomt, en die ik ook eerder wel de Scheppende Vader/Moeder-
God noemde.’ 

De bisschop wachtte even, om te zien of Timeon dit allemaal nog 
kon volgen.

‘Dus ook hierin wordt duidelijk, dat we ons God niet moeten 
voorstellen als een persoon,’ zei Timeon.

‘Inderdaad,’ reageerde de bisschop. 

Timeon en de katharenschat

“Het scheppingsproces van hemel en aarde 
    en van alle vormen volgt dezelfde weg
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‘Het scheppingsverhaal in de bijbel begint met de woorden: ‘In den 
beginne schiep God de hemel en de aarde, dus de twee werelden’, 
en jij vraagt je nu af hoe dat ging.’

‘Inderdaad’, zei Timeon.

‘Ik ga je dat proberen uit te leggen’ zei de bisschop. ‘Wil jij voor mij 
die scherf van het gebroken glas eens pakken, die daar bij de muur 
op de grond ligt.’

Timeon pakte de glasscherf op en legde deze voor hem neer op de 
kleine tafel.

‘Houd de scherf eens in het zonlicht hier voor de muuropening, en 
laat de stralen eens op je hand vallen’ vroeg bisschop Marty.

Timeon deed wat hem werd gevraagd.

‘Wat zie je nu op je hand’, vroeg de bisschop.

‘Wat grappig’, zei Timeon. ‘Ik zie de kleuren van de regenboog.’

‘Inderdaad. En dat komt omdat het witte licht van de zon, door 
de glasscherf gebroken wordt in 7 stralen. En die stralen hebben 
de 7 kleuren van de regenboog, dus rood, oranje, geel, groen, 
blauw, indigo en violet. Die kleuren ontstaan, omdat elke straal 
een andere trilling heeft. Van het laagst trillende rood klimt het op 
naar violet dat het hoogst trilt.’ 

‘Maar wat heeft dit te maken met de schepping van hemel en 
aarde’, wilde Timeon weten.

‘Dat zal ik je vertellen’ zei de bisschop.
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cyclische weg, steeds opnieuw omhoog stuwt.’

Toen was de bisschop weer even stil.

‘Ik realiseer me,’ vervolgde hij zijn verhaal, ‘dat we wat zijn 
afgedwaald van jou vraag over de schepping van hemel en 
aarde. Maar zoals we zojuist bespraken, moeten we God, als de 
schepper van hemel en aarde, dus zien als het allesomvattende en 
alleswetende Goddelijke Veld. 

Zoals gezegd, is dat Oerveld, dat gevuld is met het Witte 
Bewustzijnslicht, de grondslag van alles. En zoals ik zojuist ook zei, 
is dat veld net zo onbegrensd als het universum. Dit is het veld 
waaruit dus alles voortkomt en alles uiteindelijk ook weer in terug 
valt. En dat geldt ook voor jou en mij. Dit allerhoogste Oerveld, 
is een soort onbegrensd achtergrondveld, waarbinnen de hele 
schepping, dus zowel de hemel als de aarde bestaat,’ probeerde de 
bisschop duidelijk te maken.

En hij voegde daar nog aan toe: ‘Hermes, de grootste fi losoof uit 
het oude Egypte, omschreef God als volgt. ‘God is een oneindige 
sfeer van Licht en Liefde, waarvan het centrum overal is en de 
omtrek nergens is begrensd.’

‘Maar u zei dat de schepping te vergelijken was met de breking 
van het witte licht van de zon in zeven stralen. Als dat Scheppende 
Oerveld is gevuld met het Goddelijke Witte Licht, dan ontstaan 
daar toch de twee werelden uit, dus de hemelen de aarde, en toch 
niet zeven,’ merkte Timeon op.

‘Dat heb je goed opgemerkt Timeon’ zei de bisschop. ‘Maar net als 
het witte zonlicht bij de glasscherf, wordt ook dat Goddelijke Witte 
Licht uit het Oerveld, tijdens het scheppingsmoment in zeven 
stralen gebroken. En nu is het zo, dat uit de drie laagst trillende 
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‘God is niet een persoon met een witte baard op een wolk, zoals 
dat kinderen en eenvoudige mensen wordt geleerd, omdat ze dit 
allemaal nog niet begrijpen kunnen. God is het Veld van de zeer 
hoog trillende Bewustzijnsenergie, ofwel het Veld van het Witte 
Licht. Ik besef dat dit moeilijk is om te begrijpen, want dit alles 
gaat voorbij aan woorden en aan het verstandelijk begrijpen.’

‘Maar ik wil er toch graag nog een beetje meer vat op krijgen,’ zei 
Timeon. ‘Kunt u het nog op een andere manier uitleggen?’

‘Goed, probeer je voor te stellen,’ ging de bisschop verder, 
‘dat alle ruimte binnen het hele universum, is gevuld met dit 
Bewustzijnslicht als hoogst trillende energie. Het universum lijkt 
wel leeg te zijn, met hier en daar een hemellichaam, maar dat is 
dus allerminst het geval. En omdat die bewustzijnsenergie nergens 
niet is, dus alles doordringt, is deze dus ook in jou en in mij, en 
deze hoogst trillende energie concentreert zich in ons hart. Nu is 
dat Universele Bewustzijn binnen het Oerveld, dat ik eerder dus de 
Vader/Moeder-God noemde, de drager van de Goddelijke Liefde 
en de Goddelijke Waarheid. En dat houdt dus in, dat ook ik de 
Onvoorwaardelijke Liefde en Universele Waarheid in mijn hart 
met mij meedraag. Maar zolang mijn hart nog niet is open gegaan, 
zullen deze goddelijke energieën in mij, sluimeren. Ik kan ze dan 
dus nog niet bewust ervaren. En toch is het zo, dat iedereen er ten 
diepste naar verlangt, om die onvoorwaardelijke geborgenheid en 
liefde te ervaren, die je als het geboorterecht van de ziel kunt zien. 

En ten diepste is dit verlangen, een verlangen naar het volledig 
her-vinden van het eigen goddelijke Zelf, dus de Christusgeest 
die in ons hart woont. We verlangen er dus naar, om onze eigen 
goddelijkheid in ons hart te hervinden, die verbonden is met 
de goddelijkheid van het universum, waaruit wij als ziel ooit 
voortkwamen. En dat onbewuste verlangen naar ons goddelijke 
thuis, is de drijvende kracht, die ons als ziel, gedurende onze grote 
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wereld drie levensrijken te onderscheiden zijn, namelijk het 
plantenrijk, het dierenrijk en het mensenrijk. Waarbij elk volgende 
rijk een hogere vibratie heeft dan de voorgaande en daarmee ook 
complexer is georganiseerd. En op dezelfde wijze, zijn ook binnen 
de geestelijke wereld drie hemelrijken te onderscheiden.’

‘Maar mag ik u even onderbreken,’ vroeg Timeon. ‘Dat zijn bij 
elkaar maar zes rijken en u had het zojuist over zeven stralen, hoe 
moet ik dat zien?’

‘Je let goed op Timeon, want je hebt gelijk,’ zei de bisschop. ‘Er 
is namelijk ook nog een middenrijk, een soort niemandsland of 
neutraal overgangsgebied. Dat rijk is de overgang, de brug of de 
poort tussen de materiële wereld met zijn drie aardse rijken of 
sferen en de geestelijke wereld met zijn drie hemelde sferen of 
dimensies.’ 

Timeon probeerde het te begrijpen.

‘Klopt het,’ vroeg hij, ‘dat je dan zou kunnen zeggen, dat de warme 
regenboogkleuren rood, oranje en geel horen bij de zichtbare 
buitenwereld en de koelere kleuren blauw, indigo en violet bij de 
onzichtbare binnenwereld? En dat de middelste kleur groen hoort 
bij het niemandsland zoals u dat noemde.

‘Ja dat klopt,’ zei de bisschop.

‘En nu komt iets heel belangrijks’ ging hij verder. ‘Dat neutrale 
middenrijk blijft voor eeuwig verbonden met het Oerveld ofwel 
het Goddelijke Veld, waar ik het zojuist over had, dus met het 
achtergrondveld, dat zowel de aardse als de hemelse sferen omvat.’ 

‘Maar als alles op deze manier, dus door breking van het Witte 
Goddelijke Licht uit het Oerveld, is geschapen,’ zei Timeon hardop 
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stralen de zichtbare wereld ontstaat en uit de drie stralen die het 
hoogst trillen, ontstaat het hemelse domein, ofwel de onzichtbare 
geestelijke wereld die uit energieën is opgebouwd. Dus op deze 
wijze ontstond ‘In den Beginne’ de hemel en de aarde uit het 
Oerveld. 

En dit houdt in, dat elk hemellichaam, dus ook de zon, de maan 
en de aarde, net als ons eigen lichaam, een zevenledige structuur 
heeft. En daarvan kunnen wij met onze fysieke ogen dus slechts de 
meest verdichte dimensie als materiële bol waarnemen.’ 

En weer pauzeerde de bisschop even.

‘En hieruit vloeit dus voort,’ ging hij verder, ‘dat binnen de aardse 

Poort 7. Timeon ziet op Montsegur de katharenschat

“Hermes omschreef God als volgt: 
    ‘God is een oneindige sfeer van Licht en 
    Liefde, waarvan het centrum overal is en 
    de omtrek nergens is begrensd.’



81

‘Inderdaad, zo kun je het zien,’ reageerde bisschop Marty.

Het was nu lange tijd stil.

‘Nu is het zo,’ ging de bisschop verder, ‘dat elk levend wezen, 
dus ook de mens, via die 7 energiekolkjes in de wervelkolom, is 
verbonden met de 7 rijken binnen de grote schepping. Elk kolkje of 
snaar binnen de trap met 7 treden in de mens, heeft dezelfde trilling 
als de overeenkomstige trede binnen de trap van de schepping, die 
eveneens 7 treden of bewustzijnsdimensies heeft. 

En doordat ze dezelfde vibratie hebben, gaan ze met elkaar 
resoneren, wat je ook communiceren of uitwisselen zou kunnen 
noemen. Want ook hier kun je weer zeggen, dat het gelijke met het 
gelijke communiceert’ zei de bisschop.

‘Maar dat begrijp ik nog niet helemaal,’ zei Timeon. ‘Via mijn 
onderste drie energiekolkjes ben ik dus verbonden met de drie 
aardse rijken, dus met het plantenrijk, het dierenrijk en het 
mensenrijk. En via de bovenste drie kolkjes in mijn wervelkolom, 
met de onzichtbare drie hemelrijken van de geestelijke wereld. 
Maar hoe zit het dan met het middelste energiecentrum in mijn 
hart?’ vroeg Timeon. 

‘Zoals ik je eerder zei,’ reageerde de bisschop, ‘is het middelste van 
de 7 energiekolkjes, dus het energiecentrum dat in jouw en mijn 
hart ligt, verbonden met het allesomvattende Neutrale Oerveld. 
Dus mijn hart, en het hart van elk levend wezen, is voor eeuwig 
verbonden met het Goddelijke Achtergrondveld, waaruit alles 
voortkomt en dat alles omvat. 

Zoals ik eerder zei, is dat het Veld waar de Onvoorwaardelijke 
Liefde en de Universele Waarheid van God woont. En dat is de 
reden, waarom deze twee goddelijke eigenschappen in het hart 
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denkend, ‘dan begin ik nu de oorsprong te begrijpen van de trap 
met zeven treden in mijn wervelkolom en binnen elk levend wezen. 
Als ik het goed zie, is dus bij de schepping van mijn ziel uit het 
Oerveld, vele levens geleden, op deze wijze in het centrum van mijn 
ziel de kiem gelegd van de 7 draaikolkjes van energie, die nu boven 
elkaar in mijn wervelkolom liggen. Deze zijn dus bij de conceptie 
van mijn ziel, als het ware ontstaan door de breking van het Witte 
Licht van God,’ zei Timeon.

“Via jouw 7 energiekolkjes ben je verbonden 
    met de 7 rijken binnen de schepping. En bij 
    elke hogere graad van bewustzijn opent 
    zich voor jou een hogere dimensie van de 
    werkelijkheid. En zo groeit je inzicht/wijsheid.
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Er volgden voor Timeon een paar rustige dagen. Waarschijnlijk 
wilde de bisschop hem de tijd geven om deze hoge kennis innerlijk 
te verwerken.
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van elk mens kunnen worden ervaren. En dat gebeurt zodra het 
hartbewustzijn van de vierde trede zich in de mensenziel geopend 
heeft. Dus via het geopende hart raakt de mensenziel afgestemd op 
het Goddelijke Achtergrondveld, dat ook wel ‘Het Koninkrijk Gods’ 
kan worden genoemd. En daarom zei Jezus, dat ‘Het Koninkrijk 
Gods’, nergens anders te vinden is, dan in je eigen hart,’ zei de 
bisschop. 

‘Kortom; via je hart ben je verbonden met de Vader/Moeder-
God als het neutraal trillende Scheppingsveld. En door deze 
verbondenheid, kun je, wanneer je hart op de vierde trede zich 
eenmaal geopend heeft, de Goddelijke Liefde voelen en de 
Goddelijke Waarheid herkennen,’ zei de bisschop tot slot.

‘Dit verhaal over de schepping van hemel en aarde is heel 
verhelderend,’ reageerde Timeon

‘Wat u nu heeft verteld over het ontstaan van de gelaagdheid 
van de schepping en ook over mij als gelaagd wezen, heeft alle 
voorgaande leringen in een helderder licht gezet. We hebben tot 
nu toe veel gesproken over de trap met 7 bewustzijnstreden in mijn 
wervelkolom, en over mijn afstemming op de 7 velden of sferen 
binnen de kosmos. Ook spraken we over het openen van het hart, 
om God en de hogere rijken te leren kennen. Al deze kennis valt 
nu op zijn plaats. Door dit kosmische verhaal over de schepping, 
heb ik inzicht gekregen in de diepe grond van deze hoge kennis,’ 
zei Timeon.

‘Dit is inderdaad een heel indringend verhaal geworden,’ zei de 
bisschop. ‘Maar we zijn nog niet toegekomen aan het bespreken 
van de Universele Wetten, die ook bij deze vijfde inwijdingsgraad 
horen. Het is echter al laat geworden. Ik stel voor dat we daar 
donderdagochtend mee verder gaan, en dat we nu gaan kijken wat 
de pot van het avondmaal schaft,’ zei de bisschop tot slot.
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De Wet: ‘Zo Boven, Zo Onder’
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Poort 8   
Timeon maakt kennis
met de 7 Kosmische 
Wetten

-Leeuw-
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Rol

Leider

Natuur

Laat vruchten rijpen

Aanleg

Groothartig, zelfbewust 

en leidinggevend
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-Leeuw- 
Sterrenteken bij Poort 8

Vuur-teken

(extravert/handelend)

(23 juli - 23 augustus)

Heersende ‘planeet’ Zon

Geeft kracht tot zelfexpressie en tot 

het gelukkig maken van anderen

Aartsengel Michaël 

Helpt je bij het zelfverzekerd 

leiding nemen
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De eigentijdse mysticus Bruce Mc. Arthur zegt in 1993:

‘Proberen te leven zonder de universele wett en te begrijpen, is te 
vergelijken met proberen auto te rijden zonder de verkeersregels te 
kennen. 

De resultaten kunnen rampzalig zijn, ondanks het feit dat je je 
waarschijnlijk enorm inspant om goed te rijden. 

Net zo kun je, wanneer je de werking van de verborgen universele wett en 
in je leven niet begrijpt, in de problemen geraken of in chaos, pijn en 
verwarring, zonder in te zien wat daar de oorzaak van is.’

88

Mystieke prelude tot Poort 8            

De ‘drie ingewijden’ schrijven in de Kybalion

‘Het principe van de waarheid is zevenvoudig; hij die deze weet, heeft  
begrijpelijk de magische sleutel in handen, waarbij zijn aanraking alle 
deuren van de tempel open laat vliegen. 

Er zijn zeven universele wett en, of principes, waardoor alles in het 
universum is geregeld. Het universum bestaat bij de gratie van deze 
wett en, welke het fr ame vormen en zorgen dat het in perfecte harmonie 
bij elkaar blijft .

De oude mystieke, esoterische en geheime leringen, die in datering 
teruggaan tot 5000 jaar, tot in de tijd van Oud Egypte, Oud Griekenland 
tot de Vedische traditie van Oud India, hebben allen een overeenkomstige 
lijn. En dat zijn deze zeven spirituele wett en van het universum. 

Als je ze begrijpt, toepast en jezelf volledig integreert met deze universele 
wett en, zal je een transformatie ervaren in ieder onderdeel van je leven op 
een manier die verder gaat dan je ooit hebt kunnen voorstellen. 

Zo word je een ‘bewuste schepper’ en kan je gericht je ideale realiteit 
creëren, je potentieel verwezenlijken en werkelijke meesterschap 
bereiken.’ 



91

Verhoudingen, die aan onze materiële wereld van de vormen ten 
grondslag liggen. Dan wil ik je in de vierde stap gaan leren, om 
op een andere manier te kijken, zodat je in dagelijkse situaties, 
de achterliggende onzichtbare werkingen ook daadwerkelijk gaat 
waarnemen. En tot slot wil ik je in de vijfde stap laten zien, hoe 
je deze verborgen kennis, zelf vanuit je hart kunt gaan toepassen 
binnen je dagelijkse leven. 

Op deze manier word je langzaam een medecreator van de 
Goddelijke Schepper, omdat je zijn wijsheid hebt leren kennen, 
en in jouw creaties zijn geestelijke scheppingsweg gaat volgen,’ 
besloot de bisschop.

‘Maar laten we beginnen bij de eerste stap,’ ging hij verder. 

‘We spraken er al eerder over, dat alle leven hier op aarde 
onderworpen is aan de invloed van de krachten vanuit de kosmos, 
maar waar komen die krachten vandaan? 

Het is zo, dat elk sterrenbeeld en elke planeet op energieniveau, 
zijn eigen invloed heeft op levenssituaties hier op aarde, en 
soms is die invloed krachtig, maar soms ook heel subtiel. En 
deze beïnvloeding vindt plaats, door de werking van de Wet van 
Harmonische Resonantie, waarover we later uitgebreid zullen 
spreken. Voor nu is het genoeg om te weten, dat de werking van 
deze wet erop neerkomt, dat alles wat binnen het universum 
een gelijk trillingsgetal heeft, met elkaar zal gaan mee resoneren 
en communiceren. En op deze wijze kan alles, al het andere 
beïnvloeden, en hangt alles dus met alles samen.’

En hier wachtte de bisschop weer even.

‘En doordat alles in de kosmos een cyclisch verloop heeft,’ ging hij 
verder, ‘wisselt deze invloed ook steeds. Een bekende kosmische 
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Decaan 8.1  Hydra
de Saturnus-Leeuw (23 juli tot 1 augustus)

dynamische energie & intensiteit

Satan als verleider verscheurd

Op de afgesproken donderdagochtend, zaten Timeon en de 
bisschop weer bij elkaar.

‘Laten we kijken of we de draad van ons gesprek weer kunnen 
oppakken,’ zei de bisschop.

‘Voordat we het scheppingsproces bespraken, zei ik je, dat we 
binnen deze vijfde inwijdingsgraad, de onzichtbare geestelijke 
wereld, achter de zichtbare wereld, beter gaan leren kennen. 

Om dat te bereiken, wil ik in de komende weken, met jou 
achtereenvolgens vijf stappen zetten. Daarin wil ik jou de verborgen 
wetmatigheden laten doorzien, waaraan wij in dit aardse leven 
onderworpen zijn. Op de eerste plaats gaan we kijken, of we op het 
spoor kunnen komen van de bronnen van de kosmische krachten, 
die de onzichtbare werkingen achter de dingen in gang zetten. 
In de tweede stap wil ik met jou de 7 Kosmische Levenswetten 
bespreken. Want deze energiewetten bepalen de dynamiek van 
de onzichtbare kosmische krachten achter de levensprocessen 
en gebeurtenissen op aarde. Daarna wil ik in de derde stap met 
je praten over de Kosmische Orde, ofwel over de Goddelijke 
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beïnvloeding niet alleen heel duidelijk wordt in de plantenwereld, 
maar ook in de dierenwereld en onze mensenwereld. Weliswaar 
niet direct zichtbaar, maar wel heel wezenlijk, is de invloed van 
de sterren op het aardse leven, gedurende de jaarcyclus. De 12 
sterrenbeelden van de dierenriem vormen samen een gesloten 
cirkel. En deze ketting met 12 kralen symboliseert Goddelijke 
Volmaaktheid, waaraan elke kraal zijn unieke bijdrage levert.’

Weer pauzeerde de bisschop even.

‘We bespraken zojuist, dat de aarde in 12 maanden rond de zon 
beweegt,’ ging hij verder. ‘En dat houdt in, dat elke maand een ander 
teken van de dierenriem, de kosmische achtergrond vormt van het 
wereldgebeuren. Een voorbeeld daarvan is, dat jouw energieveld 
bij je aardse geboorte een soort kosmische stempel meekrijgt, van 
de actuele stand van de sterren op dat moment. Daarover zullen we 
op een later moment nog uitgebreid spreken,’ zei bisschop Marty.
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“Elke maand is een ander teken de kosmische 
    achtergrond van het wereldgebeuren
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invloed is die van de maan. De onmiddellijke beïnvloeding voelen 
en zien we als de wisseling van het tij. Maar ook de relatie tussen 
de cyclus van de maan en de maandstonden van de vrouw in 
heel duidelijk. En verder kun je bij volle maan veranderingen 
waarnemen in het gedrag van sommige mensen en dieren. Dan is 
er de beïnvloeding vanuit de planeten op ons aardse leven. Ook 
daar zal ik later nog op terugkomen.

Maar nog ingrijpender zijn de invloeden van de zon en de sterren, 
als gevolg van de verschillende cycli van de aarde. Om deze invloed 
op het aardse leven te begrijpen, is het goed om naar de drie cycli 
van de aarde te kijken. Op de eerste plaats maakt de aarde een 
rotatie om zijn eigen as. Deze cyclus duurt een etmaal en die 
ervaren wij als het ritme van dag en nacht, waarop alle leven op 
aarde zich afstemt. Dan is er de rotatie van de aarde om de zon. 
Deze cyclus duurt één jaar onderverdeeld in 12 maanden. In 
deze jaarcyclus ervaren we de wisseling der seizoenen, waarin de 

“Door rotatie van de aarde om zijn eigen   
    as ervaren we het ritme van dag en nacht
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gedurende dat lange tijdperk van 2160 jaar, zijn unieke kosmische 
stempel drukt op het aardse leven, vandaar dat we dit ook wel een 
cultuurtijdperk kunnen noemen. 

En nu is het zo, dat de overgangen tussen de tekens worden 
gekenmerkt door grote veranderingen op aarde. Tijdens zo’n 
overgang wordt geleidelijk afscheidt genomen van het oude 
cultuurtijdperk, terwijl het volgende tijdperk aan invloed wint. En 
zo’n cultuurtijdperk van 2160 jaar wordt wel een ‘Sterrenmaand’ 
genoemd, omdat het één twaalfde deel is van een ‘Sterrenjaar’, dat 
dus bijna 26000 aardse jaren omvat,’ besloot de bisschop.
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    lentepunt elke 2160 jaar een nieuw 
    sterrenteken betreedt
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‘U had het zojuist over drie cycli van de aarde, maar u noemde tot 
nu toe slechts de dagcyclus en de jaarcyclus. Er is dus blijkbaar nog 
een cyclus,’ zei Timeon.

‘Dat klopt. Over die derde cyclus wil ik het nu hebben. Want hoewel 
deze cyclus veel minder bekend is, is inzicht in deze cyclus heel 
belangrijk, om het leven op aarde diep te kunnen begrijpen. Want 
in deze cyclus beïnvloeden de sterren, gedurende lange perioden, 
het wereldgebeuren,’ reageerde de bisschop.

‘Ik zal proberen deze derde cyclus van de aarde duidelijk te maken,’ 
ging hij verder. ‘Je moet weten, dat de aardas scheef staat op haar 
omloopbaan om de zon, waardoor de aarde een soort tolbeweging 
maakt. Door de oude Grieken werd deze tolbeweging van de aarde 
‘precessie’ genoemd. Door de draaiing van de as, verschuift het 
lentepunt heel langzaam langs de dierenriem. Deze tol-cyclus duurt 
bijna 26000 jaar. Dan is het lentepunt weer op zijn beginpositie 
aangekomen en is deze grote cyclus weer rond, waarna deze op een 
hoger niveau weer opnieuw zal beginnen.’

Weer onderbrak de bisschop voor even zijn verhaal, om Timeon de 
tijd te geven, om dit grote feit tot zich te laten doordringen.

‘Dit alles wil zeggen,’ vervolgde hij, ‘dat de aarde niet alleen in haar 
jaarcyclus rond de zon wordt beïnvloed door de 12 tekens van de 
dierenriem. Maar ook in die lange periode van bijna 26000 jaar 
richt de aarde zich als het ware in een grote cirkel naar de 12 tekens 
van de dierenriem, maar dan in tegengestelde richting. En die 
enorme cyclus wordt wel een ‘Sterrenjaar’ genoemd, terwijl de oude 
Grieken daarvoor de naam ‘Platonisch Wereldjaar’ gebruikten. 

En dit alles houdt in, dat het lentepunt elke 2160 jaar een nieuw 
sterrenteken binnenkomt, en elk teken draagt zijn eigen sfeer of 
kwaliteit in zich. En dit betekent weer, dat zo’n dierenriemteken, 
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individuele mensenziel. Maar dat ‘zelf-bewustzijn’ ontwikkelde 
zich in het eerste deel van het Vissentijdperk, nog wel onder gezag 
van een hogere macht. Vandaar dat je in de eerste helft beter zou 
kunnen spreken van een ‘nog afhankelijk zelf-bewustzijn’ of zelfs 
misschien wel van een ‘kuddebewustzijn’ van de aardse mens.’

Weer was de bisschop even stil. 

‘In het vorige tijdperk,’ ging hij verder, ‘dus in het tijdperk van het 
teken Ram, dat rond het begin van onze jaartelling afl iep, is het 
zogenaamde ‘collectieve bewustzijn’ tot ontwikkeling gekomen. In 
dat tijdperk kreeg de mens in toenemende mate een besef van zijn 
verbondenheid met zijn stam of volk, zijn ras, zijn familie en zijn 
natuurlijke omgeving. 

Het zelf-besef dat zich toen ontwikkelde, lag dus nog op het niveau 
van het collectief. In die periode liet de mens zich dus op de eerste 
plaats als collectief gelden, nog niet als individu. Er waren dan ook 
veel oorlogen, waarin de volkeren onderling vochten om de macht. 
De mens van toen, had dus op individueel niveau nog geen sterk 
zelf-besef, of gevoel van individualiteit. 

En zoals alles in de natuur opkomt, fl oreert, overrijp wordt en 
ontaard, en uiteindelijk ten onder gaat, gebeurde dat ook met het 
‘collectieve bewustzijn’ van het Ram-tijdperk. En deze ondergang 
ging weer gepaard met de opkomst van het volgende tijdperk, dat 
een antwoord was op de ontaarding van het vorige tijdperk. En 
zo was het thema van het Vissentijdperk, dus een antwoord op de 
neergang van het collectieve bewustzijn van het tijdperk van de 
Ram. 

De krachten van het Vissentijdperk, zijn in deze periode van meer 
dan 2000 jaar waarin ook wij nu leven, bezig om de aarde en de 
mensheid weer naar een hogere bewustzijnstrede te tillen. Het 
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‘Dus begrijp ik het goed,’ vroeg Timeon, ‘dat het heersende 
sterrenteken het centrale levensthema bepaalt, waar de mensheid 
in dat cultuurtijdperk mee te maken krijgt?’

‘Ja, zo kun je dat inderdaad zien,’ zei de bisschop. Waarna hij weer 
even stil was.

‘Zonder dat de mensheid zich daarvan bewust is,’ ging de bisschop 
verder,’ nodigt de kosmos ons als het ware steeds uit, om het 
centrale levensthema van het heersende teken, te ondergaan, 
uit te werken en de lessen te leren die daarin besloten liggen. 
De sterren geven de aarde, en al het leven dat op onze planeet 
leeft, in elk tijdperk dus een nieuwe ontwikkelingsimpuls. En 
wanneer de aarde uiteindelijk de invloed van alle 12 tekens 
in zich heeft opgenomen, zal het leven op aarde tot een grotere 
mate van Goddelijke Volmaaktheid zijn gekomen. Maar na deze 
vervolmaking van de kosmische cyclus, is het nog niet afgelopen. 
Want steeds zal ook deze grote cyclus weer worden herhaald, maar 
dan in een hogere octaaf. Zo krijgt dus ook de evolutieweg van de 
mensheid en van de aarde als levend orgaan, die in eerste instantie 
cyclisch lijkt te verlopen, de vorm van een opklimmende spiraal. 
Kun jij volgen wat hier allemaal wordt gezegd?’  vroeg de bisschop.

Timeon had aandachtig geluisterd en knikte.

‘In de 13e eeuw waarin wij nu leven,’ ging bisschop Marty verder, 
‘bevindt ons zonnestelsel zich tegen de achtergrond van het teken 
Vissen. En wel op een punt een stukje over de helft daarvan, want 
de aarde kwam rond het begin van onze jaartelling onder invloed 
van dit teken te staan. 

Nu is het centrale thema van dit Vissentijdperk, het uiteindelijk 
laten ontwaken van de individualiteit, dus het tot uitdrukking 
laten komen van een bepaalde mate van ‘zelf-bewustzijn’ in de 
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de veiligheid van het collectief. Nu is het zo, dat het Vissentijdperk 
berust op het principe van dualiteit, hiërarchie en macht. Dat wil 
zeggen, dat in de mens wel een bepaalde mate van zelf-bewustzijn 
ontkiemde, maar nog wel als onderdaan, dus hij stond er als 
individu in het begin nog niet helemaal alleen voor. Uiterlijk moest 
de mens zich schikken naar de maatschappelijke gewoonten en 
ook naar de macht van de heersende vorst. En op religieus gebied 
naar de kerkleiders van Rome. Maar ook innerlijk was er sprake 
van dualiteit. En dat hield in, dat de ziel in de mens, zich moest 
schikken naar de aardse persoonlijkheid, ofwel het ‘onware zelf’. 

Maar door de druk van de machtsverhoudingen, die in de eerste 
helft van het Vissentijdperk dominant geworden zijn, zal als 
reactie daarop, in de tweede helft zich in de mens een kritisch 
denkvermogen gaan ontwikkelen. Ik bedoel hier de ontwikkeling 
van het rationele denken, dus het geestelijke vermogen in de 
mens, dat in alles onderscheid maakt, om het te kunnen hanteren 
en controleren. Want het zelf-bewustzijn kan pas echt in de 
mensenziel ontkiemen, wanneer de mens zich als individu begint 
te onderscheiden, dus zich tegenover het leven en tegenover de 
andere mens gaat plaatsen,’ besloot de bisschop. 

‘Maar dit met het hoofd onderscheid maken en opdelen van de 
oorspronkelijke heelheid, kan waarschijnlijk niet zonder gevolgen 
blijven,’ reageerde Timeon.

‘Inderdaad, de prijs die de mens zal moeten betalen voor het 
ontwaken van zijn individualiteit, is een innerlijk gevoel van 
afgescheiden te zijn, dus een gevoel van er als het ware echt alleen 
voor te staan,’ ging de bisschop verder.

‘En nu is het die vermeende afgescheidenheid, die in de mensenziel 
een oerangst oproept. En hoewel de mensen dus dat negatieve 
gevoel, onder invloed van de Vissenkrachten, zelf via het denken 
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ging hier om de trede waarop het ‘collectieve bewustzijn’ van Ram, 
getild werd naar het zogenaamde ‘zelf-bewustzijn’ van Vissen. 

En zoals de mens op elke bewustzijnstrede een strijd moet leveren 
en iets achter moet laten, om een nieuw vermogen te laten 
ontwaken, geldt dat ook voor de mensheid als collectief.’ 

De bisschop zag Timeon bedenkelijk kijken.

‘Kunt u mij duidelijk maken, waaruit de strijd van de mensheid 
op deze bewustzijnstrede van Ram naar Vissen bestaat?’ vroeg 
Timeon.

‘Ik wil dat graag proberen uit te leggen,’ reageerde bisschop Marty. 

‘Wat de mens aan het einde van het Ramtijdperk moest loslaten, is 
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op het bevredigen van de eigen verlangens, de gerichtheid op 
het bevechten van macht, op rationaliteit, op uiterlijkheid, op 
hiërarchie en op materialisme. 

En je kunt je wellicht voorstellen, dat deze eigenwillige krachten, 
in toenemende mate spanningen, confl icten en oorlogen gaan 
oproepen, en wel op alle niveaus van het leven. Vandaar dat het 
Vissentijdperk wel wordt geassocieerd met tijden van duisternis en 
gewelddadigheid tussen mensen. En we moeten er rekening mee 
houden, dat deze spanning, die zoals gezegd, dus onvermijdelijk 
gepaard gaat met veel lijden, in de komende eeuwen, door de 
Vissen-krachten hoog zullen oplopen. Dus ook dit tijdperk zal, 
wanneer het ten einde loopt, gaan ontaarden,’ zei de bisschop.

‘Dat is geen fi jn vooruitzicht voor de mensheid,’ concludeerde 
Timeon.

‘Zo lijkt het aan de oppervlakte, maar dat is dus niet het hele 
verhaal,’ ging de bisschop verder. ‘Want kun je inzien, dat deze 
kosmische tijdperken, als grote golven van levensimpulsen, het 
leven op aarde opstuwen in haar ontwikkeling. En dat gebeurt 
ondanks alle spanning die ze onvermijdelijk met zich meebrengen. 
Er bestaat namelijk geen verlossing zonder kruis, geen glans 
zonder wrijving. 

Dus ook het Vissentijdperk is een noodzakelijke stap in de 
ontwikkeling van de mensheid en van de aarde. Want juist in 
de loutering, die uit de spanning en de strijd voortvloeit, ligt de 
impuls besloten om een nieuwe uitweg te zoeken, dus om het 
bewustzijn en het inzicht van de mensenziel te verruimen.’ besloot 
de bisschop.

‘Ja,’ reageerde Timeon, ‘dit kosmische perspectief op de 
ontwikkeling van de mensheid, geeft mij wel een heel nieuw 
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hebben veroorzaakt, denkt de nog niet ontwaakte mens, dat dit 
angstgevoel gewoon bij het leven hoort. 

En vanuit dat angstgevoel van afgescheidenheid, zal de mens 
al het andere, dus ook de anders denkende mens, en de mens 
die er anders uitziet, als een bedreiging gaan ervaren voor zijn 
eigen bestaan. Ook zal hij houvast gaan zoeken in aards bezit 
en in de drang alles te beheersen. Op deze wijze zal tijdens dit 
Vissentijdperk, op alle levensgebieden een spanning ontstaan, 
een spanning die gedurende de komende eeuwen tot nog grotere 
hoogten zal worden opgestuwd. 

En deze spanning komt dus voort uit de vervreemding tussen 
enerzijds de mens, die in toenemende mate zelfstandigheid en 
vrijheid probeert te verwerven, en anderzijds de natuurlijke 
heelheid, waarvan alles, dus ook de mens een onlosmakelijk 
onderdeel is. En uit deze spanning, tussen heelheid en verdeeldheid, 
komt onvermijdelijk veel lijden voort. 

En nogmaals, de onwetende mens realiseert zich niet, dat hij 
deze spanning, met zijn denkbeelden over zijn vermeende 
zelfstandigheid en onbegrensde vrijheid, zelf heeft opgeroepen. 
Dus de verlossing uit deze strijd, zal pas plaatsvinden, wanneer de 
mensheid collectief gaat inzien, dat zijn zelfstandigheid en vrijheid 
als individu, een natuurlijke begrenzing heeft,’ besloot de bisschop.

‘Kunt u nog iets meer zeggen over het karakter van het teken 
Vissen, dat in onze tijd het wereldgebeuren domineert?’ vroeg 
Timeon.

‘Natuurlijk wil ik dat. De dominante krachten, die door het teken 
Vissen gedurende dit tijdperk wakker geroepen zullen worden, 
zijn heel divers, maar hebben wel allemaal dezelfde grondtoon. 
Het gaat onder meer om de drang naar bezit, de gerichtheid 
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‘Deze overgang zal zich aandienen, wanneer de eigenwillige 
krachten van het Vissentijdperk beginnen te ontaarden. En 
wanneer er op veel levensgebieden een gevoel van grote crisis zal 
gaan ontstaan. Het zal de mensen dan langzaam duidelijk worden, 
dat hun scheppingen, die uit hun zelf-bewustzijn en het rationele 
denken voortkwamen, en dus steeds op eigen belang waren gericht, 
zich tegen hen beginnen te keren. Deze scheppingen zullen dan 
niet langer levendienend meer zijn, maar zullen in toenemende 
mate de mensheid en al het aardse leven schade gaan berokkenen.’

Timeon en de katharenschat

“Die overgangscrisis vraagt van de mensen 
    in de 21ste eeuw om bewustwording van hun 
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    zich los van de Grote Natuurlijke Heelheid van 
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    God, zullen ze weer de natuurlijke ondersteuning 
    en voeding krijgen die hun geboorterecht is 
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inzicht in de tijd waarin wij nu leven. En het lijkt mij, dat uit dit 
alles, ook de strijd tussen de kerk van Rome en de katharen van 
dit moment, is te verklaren. Want zoals ik het nu begrijp, zijn de 
krachten van het Vissentijdperk, precies de pijlers waar de kerk 
van de paus op rust, namelijk op hiërarchie, macht en materieel 
bezit. En de meeste mensen schikken zich daar voorlopig naar, wat 
bij de huidige bewustzijnsgraad van de mens hoort’ zei Timeon.

‘Inderdaad,’ zei de bisschop.

‘En de pijlers van het katharisme staan daar haaks op, want 
onze pijlers zijn, verinnerlijking, broederschap, vrijheid, 
gelijkwaardigheid en spiritualiteit. Maar wij moeten ons nu als 
mens niet op de borst gaan slaan, en denken dat wij beter zijn. 
Je kunt hoogstens zeggen dat wij als zielen iets ouder zijn. Want 
de pijlers van het katharisme, zijn meer de karakteristieken van 
het volgende dierenriemteken, namelijk van het teken Waterman. 
Dat teken zal pas rond de 21ste eeuw, wanneer de invloed van 
het Vissentijdperk overrijp is geworden, een steeds dominantere 
invloed gaan krijgen op het aardse leven,’ zei de bisschop.

En hier wachtte hij weer even.

‘En omdat Vissen het laatste teken is van de dierenriem,’ 
ging hij verder, ‘zal die overgang in de 21ste eeuw naar het 
Watermantijdperk, een hele bijzondere zijn. De overgang van 
Vissen naar Waterman is namelijk niet alleen het begin van een 
nieuw tijdperk van 2160 jaar, maar tegelijkertijd een begin van een 
nieuw Sterrenjaar van 26000 jaar.’

‘Maar hoe zal de mens van de 21ste eeuw weten, dat de overgang 
tussen het Vissentijdperk en het Watermantijdperk zich dan aan 
het voltrekken is,’ vroeg Timeon.
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zonder dat hij dat beseft, schade toe aan zichzelf. 

Zolang de mensen die dan leven, deze samenhang van alle leven 
blijven ontkennen en doorgaan op de voor hen vertrouwde, maar 
onheilzame weg, zullen de crises zich alleen maar verdiepen. Want 
de kosmos wil gehoord worden, op straff e van chaos en uiteindelijk 
ondergang. Alles zal in die periode van overgang dus draaien om 
de bewustwording van de schadelijke gevolgen van de eigenwillige 
rol als mens. Het gaat dan dus om het helder collectief onder ogen 
zien, van deze verborgen grond achter alle crises die hen dan in de 
greep houden. En na deze bewustwording, zal de kosmos de mens 
uitnodigen, om de overrijp geworden creaties, die aan het einde 
van het Vissentijdperk de overhand krijgen en het leven onder 
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‘En hoe kan die mens van de 21ste eeuw uit die overgangscrisis 
geraken?’ onderbrak Timeon het verhaal van zijn leermeester. 

‘De uitweg uit deze situatie, waarin de problemen zich dan alleen 
maar lijken op te stapelen, vraagt van de mensen in de 21ste eeuw, 
om bewustwording. Op de eerste plaats om zich bewust te worden 
van het feit dat alle leven, dus inclusief het menselijke bestaan, 
één is, en onderworpen is aan een kosmische orde. Het vereist dus 
een diep besef van de mens die dan leeft, dat alles wat ze in die 
overgang aan spanning en crises meemaken, niet willekeurig is, 
maar gewoon de kosmische klok volgt.’

Weer was de bisschop even stil.

‘En vanuit dat besef,’ vervolgde hij zijn verhaal, ‘kan dan worden 
ingezien, dat deze ontaarde scheppingen, eigen creaties zijn, 
waarmee ze tegen de natuurlijke kosmische klok ingingen. Het 
zijn namelijk scheppingen die voortkomen uit de achterhaalde 
denkbeelden, over hun vermeende individuele zelfstandigheid en 
onbegrensde vrijheid als aardse mens. 

Kortom; het gaat er dus om, dat de mensen die dan leven, zich 
bewust worden van het feit, dat ze, met dat zichzelf centraal 
stellen, hun hele kosmische familie als onverbrekelijke heelheid, 
ernstig tekort doen. En als ik praat over scheppingen, dan doel ik 
dus op alle instituties, structuren en gewoontepatronen, waarmee 
ze, zowel hun maatschappelijke, als hun eigen dagelijkse leven dan 
hebben vorm gegeven. 

De kosmos als levend en samenhangend geheel, zal nooit toestaan, 
dat de mens tegen de natuurlijke orde ingaat. De mens staat 
namelijk niet boven of tegenover de rest van het leven, maar is er 
onlosmakelijk onderdeel van. Wanneer hij vanuit onwetendheid, 
één lid van de kosmische familie schade berokkent, brengt hij, 
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Weer was bisschop Marty even stil.

‘Maar als u dit zo zegt, moet ik sterk denken aan de gesprekken 
met mijn oma en met monsieur Pierre. Zij bespraken met mij 
de overgang van het zelfbewustzijn van de 3e trede, naar het 
hartbewustzijn van de vierde trede, dus van het zelfzuchtige 
‘onware zelf’ naar het Ware Zelf, dat op liefde en waarheid berust. 
En daarmee gaven ze mij inzicht in een belangrijke drempel in 
mijn bewustzijnsgroei, en in die van elke individuele mensenziel,’ 
zei Timeon.

‘Dat heb je goed opgemerkt Timeon,’ reageerde de bisschop. 

‘Toen hebben jullie alle aandacht gericht op het individuele 
ontwikkelingsproces van de mensenziel. Nu spreken we eigenlijk 
over hetzelfde evolutieproces, maar dan op collectief niveau. In het 
Vissentijdperk krijgt dus het zelfbewustzijn, of het ‘onware zelf’, 
vanuit de kosmos een belangrijke impuls om te ontwaken en tot 
bloei te komen. Tijdens de overgang tussen het Vissentijdperk en 
het Watermantijdperk in de 21ste eeuw, zal de mensheid vanuit 
de kosmos worden geholpen om collectief het zelfzuchtige karakter 
van het ‘onware zelf’ te ontmaskeren. En ook zal de mens dan 
worden geholpen om de illusie van de onbegrensde persoonlijke 
vrijheid te doorzien. 

En dat maakt vervolgens de weg vrij, om tijdens het 
Watermantijdperk collectief het Ware Zelf, dat de heelheid wil 
dienen, in mensenharten te laten ontkiemen en tot volle bloei te 
laten komen. Fijn dat je deze vraag stelde, Timeon. Want dit laat 
zien dat dezelfde processen zich op elk niveau herhalen. En dat 
gebeurt steeds weer onder invloed van de Wet van Analogie, die we 
later nog uitgebreid zullen bespreken,’ besloot de bisschop.
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steeds grotere spanning zetten, los te laten,’ besloot de bisschop.

‘Maar dat loslaten van het vertrouwde, zal wel gepaard gaan met 
veel onzekerheid en ook zal daar vaak een persoonlijke prijs voor 
betaald moeten worden. En daardoor zullen mensen terugdeinzen 
om de noodzakelijke stappen te zetten, waar het leven om vraagt,’ 
zei Timeon.

‘Inderdaad, maar onzekerheid is onvermijdelijk tijdens elke 
ontwikkelingsdrempel. En dat komt, omdat het oude moet worden 
losgelaten, terwijl het nieuwe zich nog niet of nauwelijks laat 
zien. Dus niet alleen bewustwording, maar ook verzoening met 
de onzekerheid, is nodig om de vernieuwende en opbouwende 
krachten van het nieuwe tijdperk de ruimte te geven om te 
ontkiemen en te laten groeien,’ besloot de bisschop.

‘Kortom,’ ging hij na een korte pauze verder, ‘op dezelfde wijze 
als het geval was bij de vorige overgang tussen Ram en Vissen, 
zal dus ook het Watermantijdperk de aarde en de mensheid dan 
weer naar een hogere bewustzijnstrede tillen. Het zal dan dus gaan 
om de overgang van het overrijp geworden zelf-bewustzijn van 
Vissen, naar het hartbewustzijn van Waterman, dat op ‘vrijheid in 
verbondenheid’ en dus op heelheid is gericht. 

En deze kwaliteiten rusten op de Goddelijke Liefde en de Absolute 
Waarheid, die in het Watermantijdperk collectief ontwaken zullen. 
In het Watermantijdperk zal de mensheid besef krijgen van de 
kosmische cycli. Dan zal het voor de mens duidelijk worden, dat 
ze voor het gehoorzamen aan de Natuurlijke Orde, weliswaar een 
stukje persoonlijke vrijheid moeten inleveren, maar dat ze zullen 
worden beloond met vrede, harmonie, geluk en overvloed. En dat 
zal gebeuren, omdat dit het geboorterecht is van elke ziel, die zich 
in bewuste overgave, schikt naar de Natuurlijke Orde der Dingen, 
ofwel naar het Goddelijke Plan.’
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kan,’ zei Timeon tot slot.

Toen was het een tijdje stil.

‘Maar als ik weer naar onze tijd kijk,’ zei Timeon, ‘dan valt uit deze 
dominantie van de Vissen-krachten ook te verklaren, waarom het 
nu zo moeilijk is voor de katharen, om zich te handhaven tegen 
de dominante krachten van Rome. Rome lijkt als het ware mee te 
stromen met de geest van deze kosmische tijd, terwijl de katharen 
op dit moment de kosmische tijd niet mee hebben.

‘Inderdaad,’ zei de bisschop. ‘Maar doordat het Vissentijdperk in 
de 21ste eeuw geleidelijk zal overgaan in het Watermantijdperk, 
zal de huidige dominantie van de kerk van Rome dan langzaam 
ophouden te bestaan. De dominante krachten van het teken 
Waterman, zijn broederschap, waarheid, vrijheid en een liefdevolle 
verbinding met al wat leeft. Dat zijn dus de krachten van het hart, 
terwijl het Vissentijdperk wordt gedomineerd door de krachten 
van het hoofd. Het is te voorspellen, dat gedurende die grote 
overgang, steeds meer mensen weer de weg terug gaan vinden naar 
God, omdat het besef van de heelheid van alle leven, weer in de 
mensenziel ontwaken zal,’ zei de bisschop.

‘Maar het lijkt me, dat tijdens die overgang, ook het beeld dat 
mensen van God hebben, zal veranderen,’ zei Timeon. 

‘Ja dat zie ik ook zo,’ zei de bisschop. ‘Het dominante beeld van 
God tijdens het Vissentijdperk, is dus de persoonlijke heersende 
God, die vanaf zijn hemelse troon de wereld regeert. In het 
Waterman tijdperk zal dat godsbeeld inderdaad fundamenteel 
wijzigen. God zal dan weer worden herkend, als het onbegrensde, 
het allesomvattende, het alles doordringende, en alle weten in 
zich dragende Veld van Universeel Bewustzijn. De God van het 
Watermantijdperk is dus de Geest van het immense Levende 
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Gods Woord vernietigt Satan 
tijdens het laatste oordeel

‘En ik zou de mensen die in de 21ste eeuw leven, toewensen,’ 
reageerde Timeon, ‘dat ze in die onzekerheid van de overgang, de 
souplesse en de durf hebben, om mee te bewegen met de tijd. Mijn 
oma zei tegen mij, toen ik een keer niet kon loslaten wat losgelaten 
moest worden, het volgende: ‘Als de spijzen zijn verteerd, je darmen 
zich vullen en de spanning zich opbouwt, dan is de enige manier 
om je daarvan te bevrijden, dat je gaat ontlasten, dus loslaten.’

‘Dat is een hele aardse, maar wel een mooie metafoor, voor het 
je op een natuurlijke wijze overgeven, aan dat waar het leven om 
vraagt,’ zei de bisschop.

‘En ik zou de mensen van de 21ste eeuw toewensen,’ ging hij verder, 
‘dat ze tijdens die grote overgang, vertrouwen kunnen putten uit 
het natuurlijke verloop van het Goddelijke Plan, dat zich over de 
grote tijdperken heen aan het ontvouwen is.’

‘Inderdaad, overgave aan het Goddelijke Proces, dat in alles 
stroomt in de richting van een steeds grotere volmaaktheid. Dat 
zal de mens, die in onzekerheid verkeert, doen beseff en, dat hem, 
ondanks de grote onzekerheid, uiteindelijk niets fataals overkomen 
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‘Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat wij en andere mystieke 
stromingen, onze tijd ver vooruit zijn,’ zei Timeon.

‘Zo kun je het zien, maar nogmaals, sla jezelf daarvoor niet op 
de borst, want het is niet onze verdienste als aardse mens, maar 
de verdienste van de goddelijke krachten vanuit de kosmos, dus 
de verdienste van de Goddelijke Wil die in alles werkt. Maar het 
legt wel een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. En 
dat is wel een hele belangrijke reden, waarom wij het Evangelie 
van Liefde en Waarheid, waarin Jezus zijn innerlijke leringen 
heeft opgeschreven, moeten veiligstellen voor de toekomstige 
generaties. In het Watermantijdperk zullen de innerlijke leringen 
een hele belangrijke richtingwijzer worden voor de mensen op 
aarde, die niet meer vanuit het hoofd, maar vanuit hun hart willen 
gaan leven,’ zei de bisschop. 

‘Even iets heel anders,’ zei Timeon. ‘Ik heb weleens gehoord, dat 
de sadère of geknoopte gordel, die de parfaits om hun middel 
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Organisme, dat nergens niet is, en dat dus ook in jou en mij is,’ 
besloot de bisschop.

‘Ook zullen er mensen zijn,’ voegde hij daar nog aan toe, ‘die aan het 
einde van het Vissentijdperk, vanuit een sterk ontwikkeld kritisch 
rationeel bewustzijn, het bestaan van God hebben afgezworen. 
Maar ook veel van deze mensen, zullen God weer als een waarheid 
gaan herkennen, zodra ze in de loop van het Watermantijdperk 
vanuit hun hart gaan leven.’

‘Maar dit alles houdt dus in,’ concludeerde Timeon, ‘dat wanneer 
ons zonnestelsel verschoven is van het teken Vissen naar het 
teken Waterman, de mystieke stromingen, zoals de katharen, de 
kosmische wind meer mee gaan krijgen.’

‘Ja dat klopt. Er komt een tijd,’ reageerde de bisschop, ‘dat de 
dominantie van de op uiterlijkheid en hiërarchische macht 
gerichte kerk van Rome en andere religies, plaats zal gaan maken 
voor de meer persoonlijke mystieke beleving van het leven, 
vanuit het hart van de individuele mens. Dan zullen de kerken als 
uiterlijke instituties verdwijnen, en zal spiritualiteit in het hart 
van mensen tot bloei komen, en gezamenlijk in kleine informele 
groepen worden beleefd. 

Maar niet alleen de religieuze orde, maar ook de maatschappelijke 
orde, zal niet langer op hiërarchische macht, maar op horizontale 
samenwerking tussen mensen en groepjes mensen zijn gebaseerd. 
Tegen die tijd, zullen ook steeds meer mensen gaan ontdekken, 
dat ze op de eerste plaats een geestelijk wezen zijn. Dan zal ook 
worden ingezien, dat de dood niet bestaat, omdat de zichtbare en 
de geestelijke wereld in elkaar verweven zijn en in elkaar overgaan. 
Het onderscheid zit hem slechts in een verschil in trilling. Ze 
vormen als het ware verschillende golven binnen die ene oceaan 
van het allesomvattende leven,’ besloot bisschop Marty.
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Maar als deze kosmische krachten van Venus innerlijk doorslaan, 
kun je verslaafd raken aan liefde en jaloers of bezitterig worden. 

Ook keken ze naar de invloed van de planeet Mars, die meer 
mannelijke energie in zich draagt. De invloed van deze planeet 
is zichtbaar in daadkracht, moed en de avontuurlijkheid van 
mensen. Maar ook hier geldt weer, dat een teveel aan de kracht 
van Mars, kan leiden tot tweestrijd, ruzie, agressie en oorlog. Naast 
de kwaliteiten van deze twee buurtplaneten van de aarde, werden 
ook de werkingen van de andere planeten besproken.’

Toen ze weer eens bij elkaar zaten, voerde de bisschop het woord. 

‘Kortom,’ zei hij toen, ‘al deze krachten vanuit de sterren en 
planeten zorgen voor een ingewikkeld samenspel van kosmische 
invloeden over lange tijdperken, over kortere perioden en op 
ruimtelijke gebieden op aarde. En dit ingewikkelde samenspel 
heeft dus ook zijn invloed op het leven van alle levensvormen op 
onze planeet. En samen met de invloed van de aarde als energiebol, 
bepalen al deze krachten binnen ons zonnestelsel ook het verloop 
van gebeurtenissen op onze planeet. En daarmee ook op het 
persoonlijke leven van een individu op deze planeet, dus ook op 
het leven van jou en mij,’ zei de bisschop, waarna hij weer even 
stil was. 

‘Het zal je inmiddels duidelijk zijn, dat deze grote krachten ook de 
dynamiek vormen achter de ontwikkeling van de mensenziel, als 
eenheid van lichaam, ziel en geest. En daarom is het zo interessant 
om deze dynamische patronen achter de evolutie van de mensenziel 
te leren kennen. En dan bedoel ik niet alleen de grondpatronen 
van de grote reis van de ziel door de vele levens heen, maar ook 
de stadia die binnen een aards leven te onderscheiden zijn. Het 
kennen van deze ontwikkelingspatronen geeft de mens heel veel 
inzicht in zijn eigen wezen,’ zei bisschop Marty tot slot.
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dragen, verwijst naar de grote kosmische cycli, waar we zojuist 
over spraken. Is dat juist?’ vroeg Timeon.

‘Ja dat klopt. Deze witte gordel bestaat uit 72 draden in 3 windingen. 
En 3 x 72 = 216, en dat is een verwijzing naar de 2160 jaar die de 
aarde nodig heeft om door één dierenriemteken te gaan. Zoals ik 
eerder zei, wordt zo’n kosmisch tijdperk waar we over spraken, ook 
wel een ‘Sterrenmaand’ genoemd,’ besloot de bisschop.

‘Ik heb ook gemerkt dat veel van onze rituelen, zijn afgestemd op 
een kosmische cyclus,’ merkte Timeon op. 

‘Inderdaad, wij hebben een sterk besef van onze verbondenheid 
met de kosmos,’ zei de bisschop. 

‘Wij zien bijvoorbeeld de winter- en zomerzonnewende, en het 
lente- en herfstpunt als een weerspiegeling van de heilige cyclische 
werkingen binnen de kosmos. En omdat wij de Wet van Analogie 
erkennen, dus de wet van ‘zo boven, zo onder en zo onder, zo boven’,  
willen wij belangrijke momenten, dus ook onze inwijdingen, op die 
doorgangen van de zon afstemmen,’ besloot de bisschop. 

In de maanden die volgden, bespraken de bisschop en Timeon, 
de kwaliteiten en krachten van de sterren en planeten, in 
hun onderlinge samenhang. Ook kwamen daarbij nog andere 
wetmatigheden binnen hun kosmische cycli aan de orde. Verder 
leerde Timeon nog dieper inzien, hoe deze kosmische patronen 
en kwaliteiten hun invloed uitoefenden op het aardse leven 
op alle niveaus. Zo bespraken ze bijvoorbeeld de vrouwelijke 
energie van de planeet Venus. De invloed van deze planeet richt 
zich op genegenheid, liefde, verbondenheid en het herstellen van 
harmonie. Zoals ik eerder zei, hebben de Druïden deze Venus-
kwaliteiten destijds aan Montsegur verbonden, vandaar dat wij 
wel spreken van de ‘Heilige berg van Ware Liefde’. 
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bespreken. Dus nu zou de bisschop zijn pupil gaan inwijden in de 
7 Kosmische Levenswetten. Deze universele wetten bepalen de 
dynamiek en interactie tussen al die eerder genoemde onzichtbare 
kosmische krachten, had de bisschop gezegd.  

‘Ik ga je vanmiddag in het kort de 7 levenswetten uitleggen,’ zei 
bisschop Marty. 

‘In de komende weken gaan we deze wetten samen verder 
uitwerken en zal ik ze nader toelichten. We beginnen met de eerste 
wet, dat is de zogenaamde Wet van Trilling. Deze wet leert ons, 
dat alles binnen het universum, dus ook de materiële vormen die 
ons omringen, energie is, energie met een eigen trilling binnen 
verschillende levels of dimensies. En deze energiegolven zijn de 
dragers van informatie, dus ook van de Universele Intelligentie 
van de kosmos,’ zei de bisschop.

Timeon herinnerde zich, dat oma hem daar lang geleden op de 
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Timeon had genoten van alle leringen over de kosmische krachten 
die op het aardse leven inwerken. Ze hadden hem veel nieuwe 
inzichten gebracht. Het begon Timeon te dagen, dat het ook steeds 
gaat om het je bewust zijn van de invloed van al deze krachten op je 
innerlijk, want dan loop je het minste gevaar, dat je er een willoze 
speelbal van wordt.

Maar na deze indringen gesprekken, had Timeon even zin in een 
week rust. En toen hij dat aan de bisschop liet weten, had deze 
er alle begrip voor. Gedurende zijn vrije dagen leidde Timeon 
regelmatig katharen rond, die als pelgrim Montsegur bezochten. 
Hij genoot van die contacten met zijn geestverwanten. Ook was 
hij veel te zien bij de ridders en soldaten, die wachtliepen op de 
weergang. De meeste tijd was het daar rustig en was er ruimte voor 
genoeglijke gesprekken. 

Op een dag had één van de soldaten een jonge Pyrenese berghond 
meegenomen. Hij had het prachtige dier met de dikke witte 
vacht, de naam Hector gegeven. Hector was speels en had een 
vriendelijk karakter. De soldaat vertelde dat deze honden op veel 
vestingen en burchten in de regio werden gebruikt als waak- en 
verdedigingshond. Timeon werd smoorverliefd op Hector. En als 
iemand hem zocht, wist men dat hij bij Hector op de weergang van 
de burcht te vinden was.

Na zijn vrije week, liet de bisschop aan Timeon weten, dat hij 
verder wilde gaan met het bespreken van de vijf stappen. Dus de 
stappen, waarmee hij zijn leerling wilde laten kennismaken, met 
de verborgen kosmische werkingen, waaraan het aardse leven 
onderworpen is. 

Na de uitvoerige aandacht, die ze in de vorige gesprekken hadden 
gegeven aan het onderzoeken van de bronnen van de kosmische 
krachten, wilde hij in de komende weken de tweede stap gaan 
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kracht in zich. Kun je invoelen dat de vrouwelijke Yin-kracht, de 
ontvankelijke kracht is, dus de meer passieve kracht, die je kunt 
associëren met moeder aarde als afwachtende voedingsbodem,’ 
vroeg de bisschop? 

Timeon knikte.

‘Maar in een antwoord of in een stelling, werkt juist de mannelijke 
Yang-kracht,’ ging de bisschop verder. ‘Daarin ligt een zich naar 
buiten toe uitdrukkende kracht besloten. Yang is de meer actieve 
scheppende geestkracht. En die kun je associëren met het zaadje 
dat een vruchtbare voedingsbodem zoekt.’ 

Hier was de bisschop weer even stil. 

‘Dus Yang zoekt Yin en Yin staat open voor Yang. Yin en Yang 
vormen dus een twee-eenheid. Ze kunnen niet duurzaam zonder 
elkaar bestaan. In ons gesprek zoeken mijn woorden een luisterend 
oor en tegelijkertijd wacht jouw ontvankelijke oor op mijn woorden. 
En als die twee elkaar vinden, zou je kunnen zeggen, dat er als het 
ware een soort geestelijke conceptie of bevruchting plaatsvindt. 
Dan is er iets nieuws ontstaan. 

Een gesprek is dus een continu creatieproces, dat zich op een 
natuurlijke wijze voltrekt, zonder dat wij ons daar zo helder bewust 
van zijn. En dit soort scheppingsprocessen, vinden op elk moment, 
op elk niveau binnen het universum, oneindig veel keren plaats. 
Steeds in een andere uiterlijke gedaante, maar steeds volgens 
hetzelfde verborgen grondpatroon. En zo kun je ook een gesprek 
zien als een ritmische dans tussen de twee oerkrachten binnen 
het universum, dus tussen de ontvankelijk Yin-kracht en de 
scheppende Yang-kracht. En dit geldt dus voor elk levensproces.‘

Heb ik dit zo voldoende duidelijk gemaakt,’ vroeg de bisschop?
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binnenplaats van haar huisje in Carcassonne ook over had verteld. 
‘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 alsof het vaste dingen zijn.’ 

‘De tweede wet is de Wet van Polariteit,’ vervolgde de bisschop 
zijn verhaal. ‘Deze wet toont ons de ritmische dans tussen de twee 
oerkrachten binnen het universum. De oude Chinezen noemden 
deze twee oerkrachten Yin en Yang, maar elke wijsheidstraditie 
heeft daar zijn eigen namen aan gegeven. Yin is de vrouwelijke, 
integrerende kracht, die vanuit de omgeving naar een centrum 
spiraleert. Terwijl Yang de mannelijke, diff erentiërende en 
expressieve kracht vertegenwoordigd, die zich vanuit een centrum 
naar de omgeving toe uitdrukt. Het dynamische spel tussen deze 
twee krachten, die dus complementair aan elkaar zijn, genereert 
op alle niveaus van leven de stromende levensenergie. In China 
noemen ze deze levensenergie ‘Chi’, in Japan ‘Ki’, in India ‘prana’ 
en in het oude Griekenland ‘ether’. En dat ritmische spel tussen die 
twee oerkrachten, ligt ten grondslag aan elk levensproces binnen 
het universum,’ zei de bisschop.

‘Als het aan elk levensproces ten grondslag ligt, dan zou het ook 
zijn werk doen, in ons gesprek van nu,’ merkte Timeon op. 

‘Kunt u de dynamiek tussen die twee krachten hierin aanwijzen, 
zodat ik deze onderliggende werking beter kan gaan herkennen?’ 
vroeg Timeon. 

‘Goed, laten we eens kijken naar dit voorbeeld, want als het waar 
is wat ik zeg, dan bepaalt het spel tussen deze twee verborgen 
krachten inderdaad ook de dynamiek van het gesprek dat we nu 
voeren. Laten we om te beginnen, eens kijken naar een vraag. 
In elke vraag ligt de vrouwelijke Yin-kracht besloten. Een vraag 
heeft namelijk een soort zuigende, of naar zich toe trekkende 
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Daarnaast leerde Jezus zijn leerlingen ook de innerlijke of 
esoterische weg. Maar deze was minder expliciet, en daarom dus 
ook niet voor iedereen even toegankelijk, zelfs niet voor al zijn 
directe leerlingen. Met name de apostelen Johannes en Maria 
Magdalena, en later ook Paulus, werden meer aangesproken door 
deze mystieke weg van Jezus, die minder op vaste leerstellingen 
en meer op het innerlijk weten in het hart is gebaseerd. Deze weg 
volgt meer de naar binnen spiralerende vrouwelijke energie, dus 
de Yin-weg. Het is bekend dat Petrus zich vaak afzette tegen Maria 
Magdalena, als de vrouwelijke apostel en geliefde van Jezus.

Hoewel de naar buitengerichte mannelijke, en de naar binnen 
gerichte vrouwelijke energie tegengesteld stromen, kunnen ze 
niet zonder elkaar bestaan. Zoals ik eerder zei, vormen ze samen 
een onlosmakelijke eenheid, ze vullen elkaar dus aan. Denk aan 
het voorbeeld van zojuist, dus over de vraag en het antwoord, die 
samen een nieuwe twee-eenheid vormen. 

Gezien vanuit de visie van Jezus, zouden het exoterische 
christendom van de kerk van Rome en het esoterische christendom 

“Jezus vertelde 
    namelijk over de 
    exoterische of 
    uiterlijke weg van 
    het hoofd, en over 
    de esoterische of 
    innerlijke weg van 
    het hart
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‘Ik ben me deze verborgen ritmische levensdynamiek nooit bewust 
geweest. Het is boeiend om te beseff en, dat deze twee oerkrachten 
in elke levenssituatie, op verborgen niveau hun ritmische dansje 
doen. Door de onderlinge werking tussen deze twee krachten te 
doorzien, kan elke levenssituatie dus dieper worden begrepen,’ zei 
Timeon.

‘Inderdaad,’ bevestigde de bisschop.

‘En laten we nu eens, vanuit dat diepe inzicht in de polariteit van 
het bestaan, kijken naar de kwestie tussen de kerk van Rome en de 
katharen,’ zei de bisschop. 

‘Misschien dat door dit inzicht, ook dat confl ict dieper begrepen kan 
worden. Ook Jezus was namelijk op de hoogte van de wisselwerking 
tussen deze twee oerbewegingen, die aan alle leven ten grondslag 
liggen en samen een onlosmakelijke eenheid vormen. Ook hij 
zocht naar evenwicht, vandaar dat Jezus op overeenkomstige 
wijze, gedurende zijn leven over twee wegen sprak om God ofwel 
de Waarheid te vinden. Hij vertelde namelijk over de exoterische 
of uiterlijke weg van het hoofd, en over de esoterische of innerlijke 
weg van het hart. Zijn exoterische leringen zijn meer gericht op het 
rationeel begrijpen of geloven via het hoofd, terwijl de esoterische 
leringen meer gericht zijn op het intuïtief invoelen via het hart. 

Maar het ging hem er steeds om, de mens bewust te maken van 
de diepere geestelijke waarheden, achter het zichtbare leven. Je 
kunt ook zeggen, dat de exoterische leringen, de meer naar buiten 
spiralerende mannelijke energie, dus de Yang-weg volgen. De 
meeste apostelen, onder leiding van Petrus, werden met name 
aangesproken door deze exoterische leringen, dus de weg van 
leerstellingen en onwrikbare dogma’s. Vandaar dat Petrus ook 
de eerste paus van Rome werd, die de uiterlijke weg van het 
Christendom gestalte gaf.
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tweede wet bespraken. 

Door dit ritmische spel, wordt elke levenseenheid vanuit zichzelf 
een stabiel, zelforganiserend, zelfregulerend en zelfreproducerend 
levend systeem. De Wet van Dynamisch Evenwicht kun je 
bijvoorbeeld in actie zien bij de vorming van een liefdesrelatie 
tussen twee mensen. Elk van de potentiële partners is in zichzelf 
namelijk eenzijdig, omdat ofwel de vrouwelijke Yin-kracht, danwel 
de mannelijke Yang-kracht domineert. En om innerlijk weer het 
gevoel van balans te ervaren, gaan beide partners op een spontane 
wijze op zoek naar de tegenpool. Zo spelen Yin en Yang overal 
binnen de natuur op een verborgen niveau een cruciale rol bij het 
zoeken naar een liefdespartner. Maar er is nog een wet die daarbij 
een rol speelt, maar daar kom ik zo op.’ 

Timeon en de katharenschat

“De Wet van Dynamisch Evenwicht bepaalt, 
    dat de vrouwelijke Yin-kracht en de mannelijke 
    Yang-kracht binnen elk levend systeem, vanuit 
    het midden, dus vanuit het hart, in balans 
    worden gehouden 
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van de katharen en andere mystieke stromingen, dus naast elkaar 
moeten kunnen bestaan, omdat ze op twee menstypen zijn gericht, 
en elkaar aanvullen,’ besloot de bisschop. 

‘U vertelde me eerder over het visioen, dat de apostel Johannes 
beschrijft in het 5e deel van het boek Openbaringen,’ zei Timeon.

‘Volgens uw woorden, zegt Johannes daarin: ‘En ik zag in de 
rechterhand van God, die op de troon zat, een boekrol, beschreven 
van binnen en van buiten, verzegelt met zeven zegels.’

Het lijkt mij, dat ook dit visioen verwijst naar de twee-eenheid van 
de uiterlijke en de innerlijke weg. Zie ik dat goed?’ vroeg Timeon.

‘Ja dat klopt,’ was de reactie van de bisschop. ‘Ze vormen de twee 
verschillende zijden van dezelfde munt, en zijn daarom aanvullend 
aan elkaar. Helaas heeft de kerk van de paus dit niet zo begrepen. 
Onze huidige kerkleiders geloven er heilig in, dat zij de enige weg 
naar de Waarheid bezitten, en beschouwen de volgelingen van alle 
andere wegen als ketters, die moeten worden uitgeroeid.’

Hier pauzeerde bisschop Marty weer even.

‘Zo zie je, dat het kennen van de Wet van Polariteit, een diep inzicht 
kan opleveren in een complexe aardse situatie,’ besloot hij.

‘Maar tot zover de Wet van Polariteit. Laten we doorgaan met de 
derde Kosmische Levenswet,’ ging de bisschop verder. 

‘Dat is de Wet van Dynamisch Evenwicht. Deze wet laat zien dat 
elke levend systeem, dus ook jij en ik, op elk niveau constant vanuit 
het hart als het neutrale nulpunt, op zoek is naar een dynamische 
innerlijke balans. Het gaat daarbij om het innerlijke evenwicht 
tussen de twee oerkrachten Yin en Yang, die we zojuist in de 
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aan alle leven. Want elke levensvorm, van een atoom, via een plant, 
een dier, een mens, de aarde, ons zonnestelsel, tot elk sterrenstelsel, 
en zelfs het universum als geheel, wordt op energieniveau, door 
het evenwicht zoekende spel tussen de twee tegengestelde polen 
in stand gehouden. Dus elke levensvorm is op energieniveau een 
drie-eenheid, bestaande uit de twee tegengestelde polen Yin en 
Yang, en een evenwichtzoekend centrum.’ 

Timeon en de katharenschat

“Maria Magdalena staat symbool voor de 
    verzoenende moederkracht van het hart, 
    binnen elke tweeheid in het universum

122

‘Lang geleden vertelde mijn oma mij,’ onderbrak Timeon zijn 
leermeester, ‘dat ik als mens mijn levensenergie verkrijg, doordat 
de kleine energiekolkjes, die boven elkaar in de wervelkolom 
liggen, door twee tegengestelde energiestromen aan het draaien 
worden gebracht. En dat door het samenspel tussen deze twee 
grote stromen, die vanuit de kosmos en vanuit de aarde komen, 
deze 7 energiecentra zorgen voor een juiste verdeling en balans 
van de energieën in mijn energielichaam. Verwijzen deze woorden 
van mijn oma, naar de werking van deze Wet van Dynamisch 
Evenwicht?’ vroeg Timeon. 

‘Inderdaad. De neerdalende Yang-energiestroom komt vanuit de 
kosmos via je kruin jouw verticale energiekanaal in je wervelkolom 
binnen. En de opklimmende Yin-energiestroom komt vanuit de 
aarde en betreedt via je stuitje jouw energiekanaal. Ze worden 
door de werking van de Wet van Dynamisch Evenwicht tot elkaar 
aangetrokken. Want Yin en Yang zoeken elkaar overal op een 
natuurlijke wijze op, om als twee elkaar aanvullende krachten, 
samen een nieuwe stabiele dynamische eenheid te vormen. En 
door het ritmische spel dat deze Yin-stroom en Yang-stroom dan 
gaan spelen, wordt niet alleen je energielichaam, maar vervolgens 
ook jouw fysieke lichaam op elk niveau met levensenergie gevoed. 

En deze ritmische dans wordt binnen het systeem steeds vanuit het 
hart als het neutrale nulpunt, in een dynamische balans gehouden. 
Deze wet wordt dus gedomineerd door een derde kracht. Dat is 
de verzoenende kracht van het midden, ofwel het evenwicht 
scheppende principe in het midden van de tegengestelde krachten 
van de twee polen. 

Maria Magdalena staat symbool voor deze verzoenende 
moederkracht van het hart, binnen elke tweeheid in het universum. 
En het is heel belangrijk om te beseff en, dat dit, vanuit het centrum 
evenwicht zoekende spel tussen de twee krachten, ten grondslag ligt 

Poort 8. Timeon maakt kennis met de 7 Kosmische Wett en



125

uit te kristalliseren.

Na deze vrij lange stilte ging de bisschop weer verder.

‘Ik stel voor, dat we nu verder gaan met de vierde levenswet. Dat is 
de Wet van Harmonische Resonantie,’ zei hij.

‘Deze wet geeft aan dat elke levensvorm vanuit zijn hart, kern 
of nulpunt als zijn bewustzijnscentrum, is afgestemd op zijn 
omringende omgeving. En dat elke levenvorm ook op energieniveau 
continu spontaan zoekt naar harmonie of balans met alle andere 
levensvormen op elk niveau. 

We spraken er al eerder over, dat alles energie is op verschillende 
niveaus van trilling. En daarom heeft alles een eigen trillingsgetal. 
En deze Wet van Harmonische Resonantie bepaalt, dat alles met 
een gelijke trilling elkaar aantrekt en dat dingen en mensen met 
ongelijke trillingsgetallen elkaar afstoten. Daarom wordt deze wet 
ook wel de Wet van Aantrekking en Afstoting genoemd. 

Deze wet toont zich bijvoorbeeld in de aantrekkende en afstotende 
werking van sympathie en antipathie, bij de keuze van een partner 
of van iets of iemand anders. Dus niet alleen de Wet van Dynamisch 
Evenwicht, is op een verborgen niveau bepalend bij de keuze van een 
liefdespartner, maar ook deze Wet van Harmonische Resonantie 
speelt daarbij een cruciale rol. Want als alleen die eerste wet van 
toepassing zou zijn, zou elke persoon van het andere geslacht je 
liefdespartner kunnen zijn, en dat is natuurlijk niet het geval. Het 
gaat ook om sympathie, dus om harmonische resonantie.

Dus deze vierde levenswet is ook in werking, wanneer jij je voelt 
aangetrokken tot een bepaald huis, een bepaald seizoen, een 
bepaald dier, een bepaalde werkzaamheid, of wat dan ook. Want 
alles is energie dat vibreert. In al deze gevallen van aantrekking, is 
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Hier wachtte bisschop Marty weer even.

‘Tot slot is het goed om te weten,’ ging hij verder, ‘dat ook het 
spel van Reïncarnatie en Karma, een werking is van deze Wet van 
Dynamisch Evenwicht.’ 

‘Mag ik u daar nog iets over vragen,’ vroeg Timeon.

‘Natuurlijk,’ reageerde de bisschop.

‘Ik heb begrepen, dat heel veel religies en wijsheidstradities, net 
als de katharen, ervan uitgaan, dat de mensenziel onderworpen is 
aan de cyclus van Reïncarnatie en Karma. Maar de kerk van Rome 
verwerpt dit concept. Kunt u mij zeggen waarom dat zo is?’ vroeg 
Timeon.

‘Het is interessant dat je dit vraagt,’ zei de bisschop, ‘het zit namelijk 
zo. Ook de Essenen en de vroege christenen gingen nog uit van 
Reïncarnatie en Karma. Maar de kerkleiders van Rome, hebben, 
tijdens het concilie van Nicea in het jaar 325, een verbod gelegd op 
dat idee. En dat deden ze uit angst, dat de mensen zich daardoor 
zouden onttrekken aan de macht van de kerkelijke hiërarchie. Ze 
wilden dat de gelovigen zich afhankelijk bleven opstellen van hun 
macht,’ besloot de bisschop.

Timeon schudde zijn hoofd.

De bisschop merkte dit op en pauzeerde weer even.

Timeon had voor even zijn ogen gesloten. Hij voelde een boosheid 
in zich opkomen, maar wilde toch geen oordeel vellen. Hij deed zijn 
best, om in de handelswijze van de kerkleiders de kale waarheid te 
zien, dus de situatie te zien, gewoon zoals deze feitelijk was. De 
bisschop zag de innerlijke strijd van Timeon, en gaf deze de tijd om 
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dualiteit of eigen belang berust, dus niet uit berekening plaatsvindt. 
Bij onbaatzuchtig geven, zal dankbaarheid het hart vervullen, 
bij zowel de ontvanger als de gever. Want geven en ontvangen 
berusten weer op het spel tussen de twee oerkrachten Yang en Yin. 
Deze twee bewegingen komen dus uit dezelfde levensbron voort, 
dus uit de Goddelijke Bron die slechts op het gedijen van alle 
leven is gericht. Wie deze wet met zijn hart diep begrijpt en vanuit 
oprechtheid toepast, zal in het leven nooit meer iets tekortkomen. 
Het universum zal namelijk harmonisch met jou gaan resoneren,’ 
besloot de bisschop.

‘Ik voel me erg aangetrokken tot de innerlijke leringen van Jezus, 
maar vind het ook heel fi jn om te solleballen met Jourdain en hou 
ook heel veel van mijn vader en mijn oma, en ook van Hector,’ zei 
Timeon. ‘Begrijp ik het nu goed, dat ook dit alles komt, omdat de 
energieën van deze dingen, mensen en dier, op een harmonische 
wijze meetrillen met mijn eigen energie?’ vroeg Timeon.

‘Ja, zo kun je dat zien. En zo wordt de unieke leefwereld van 
iedereen bepaald door zijn gevoelens van sympathie en antipathie 
in zijn relatie met alles en iedereen. Dus ieders leven is in feite een 
uitdrukking van de Wet van Harmonische Resonantie. 

Als je een bepaald voorwerp of persoon niet leuk vind, zegt dat dus 
niets over dat voorwerp of over die andere persoon, maar slechts 
over de energetische relatie tussen jou en het andere. En omdat 
we meestal geen weet hebben van de onzichtbare werking van 
deze wet, gaan we oordelen. We zeggen dan bijvoorbeeld dat het 
voorwerp lelijk is, of dat die andere persoon niet deugd. En vanuit 
deze onwetendheid, doen we De Waarheid, die simpelweg ‘is wat 
hij Is’, onbedoeld grof geweld aan,’ besloot de bisschop. 
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er sprake van een zogenaamde harmonische resonantie tussen de 
energieën. 

In de afgelopen weken heb ik een aantal keren gezegd, dat het 
gelijke slechts met het gelijke communiceert, of dat het gelijke 
slechts het gelijke kan zien. Ook met die uitspraken verwees ik al 
naar de werking van de Wet van Harmonische Resonantie,’ zei de 
bisschop.

Na een korte pauze voegde hij daar nog aan toe: ‘Ook Jezus 
kende deze wet. Hij zei: ‘Alles wat in liefde gegeven wordt, keert 
veelvuldig in liefde terug.’ En daarbij merkte hij nog op: ‘Als je 
iets geeft, laat je linkerhand dan niet weten wat je rechterhand 
doet.’ En daarmee wilde hij zeggen, dat waarachtig geven niet op 
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Levenswet, dat is de Wet van Eenheid. Deze wet maakt duidelijk, 
dat alles deel uitmaakt van één vibrerende Levende Heelheid. Een 
Heelheid waarin elke levensvorm, van heel klein tot immens groot, 
via het hart is afgestemd op alles en iedereen en ook ruilt met alles 
en iedereen. En dit Grote Levende Geheel noemen wij universum, 
maar kan ook met God worden aangeduid. 

Dit ENE of dit AL, wordt van binnenuit in stand gehouden en 
als een allesomvattend, onbegrensd, en ook alles wetend Levend 
Organisme verder gedragen,’ zei de bisschop. 

‘In de grotten van Ussat heeft monsieur Pierre me ook laten inzien, 
dat alles Eén is en dat er ook maar één Waarheid is. En dat we 
de wereld van de schijnbare losse delen, zoals wij die waarnemen, 
zelf met ons lagere, dus onderscheid makende denken creëren,’ 
zei Timeon. 

‘Ook monsieur Pierre wilde jouw laten ontdekken dat alles 
fundamenteel Eén is. En deze eenheid omvat niet alleen de 
zichtbare wereld om ons heen, maar ook de onzichtbare geestelijke 
wereld, en zelfs het Oerveld ofwel de Vader/Moeder-God, waaruit 
die twee werelden, dus de hemel en de aarde zijn voortgekomen. 
Maar ondanks de fundamentele eenheid van alles, is er dus wel een 
natuurlijke orde binnen dit geheel. En deze innerlijke orde wordt 
bepaald door de 7 Kosmische Levenswetten, die we nu bespreken,’ 
zei de bisschop.

‘Ook de zesde kosmische wet, zegt iets over deze innerlijke 
orde binnen het universum als de Allesomvattende Levende 
Eenheid,’ ging hij verder. En deze zesde wet wordt de Wet van 
Analogie genoemd, maar ook wel aangeduid als de Wet van de 
Overeenkomstigheid. Deze wet leert ons, dat het grondpatroon van 
het leven, zich op elk niveau van het hiërarchisch georganiseerde 
universum herhaalt. 

Timeon en de katharenschat

128

Decaan 8.3  Corvus
de Mars-Leeuw (12 tot 23 augustus)

dynamische energie & activiteit

Christus de koning van de nieuwe schepping

‘Een tijd geleden,’ reageerde Timeon, ‘sprak ik met Katerina, de 
vriendin van mijn oma. Ik vertelde haar over de haat die ik toen 
voelde naar de Spanjaard Dominicus, die namens de paus de 
katharen bestrijdt. Katerina heeft mij doen inzien, dat het oordelen 
niet aan ons is, zolang we de Goddelijke Volmaaktheid nog niet 
hebben bereikt, en dus alle diepe beweegredenen van God niet 
kennen. Zij adviseerde mij om te oefenen in oordeelloosheid, en 
het oordelen aan God over te laten.’

‘Katerina is een wijze vrouw,’ zei de bisschop.

‘Ik stel voor dat we een korte pauze nemen en een wijntje drinken,’ 
zei de bisschop, en schonk twee bekers rode wijn in.

‘Kun je alles tot nu toe volgen?’ vroeg hij geïnteresseerd aan zijn 
leerling.

‘Ik begin steeds meer inzicht te krijgen in de onzichtbare werkingen 
achter het zichtbare dagelijkse leven. Ik vind dat heel fi jn, want nu 
kan ik daar rekening mee gaan houden,’ zei Timeon.

‘Dat is mooi. Laten we dan nu gaan kijken naar de vijfde Kosmische 
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de levensvorm in verbinding met al het andere leven, en wordt 
energie en informatie uitgewisseld met de aarde en de kosmos. In 
sommige zichtbare vormen kun je deze onzichtbare energievorm 
nog terugvinden. Kijk maar eens wat je ziet, wanneer ik deze 
sinaasappel opensnijd,’ zei de bisschop.

‘Ja, hierin herken ik het onzichtbare energielichaam, met aan de 
bovenkant en onderkant een opening en in het midden een kern,’ 
zei Timeon.

‘En de Wet van Analogie zegt dus, dat dit onzichtbare grond-
patroon zich op elk niveau van de schepping herhaalt, dus in het 
energielichaam van een plant, van de mens, van de aarde, tot aan 
het melkwegstelsel. Deze wet wordt ook wel uitgedrukt met de 
zin: ‘Zo boven zo onder, zo binnen zo buiten’. En als je het meer 
poëtisch wilt uitdrukken, kun je zeggen, dat in de dauwdruppel de 
hele kosmos wordt weerspiegeld,’ zei de bisschop.

‘En niet alleen alle levensvormen hebben op verborgen energie-
niveau een overeenkomstig grondpatroon,’ ging de bisschop 
verder, ‘maar dat geldt ook voor alle levensprocessen. En dat 
grondpatroon wordt zichtbaar in de 7e kosmische levenswet. Deze 
laatste wet wordt de Wet van de Heilige Cirkel genoemd. 

In deze wet komen de eerder genoemde wetten samen. De Wet 
van de Heilige Cirkel toont ons de Goddelijke Werking binnen de 
kosmos. Deze wet laat ons zien, dat alles permanent in verandering 
is, en dat daarbij op energieniveau op een natuurlijke wijze, een 
vast patroon wordt gevolgd. Immers in alles wisselt de energie 
steeds tussen de pool van de mannelijke Yang-kracht en de pool 
van de vrouwelijke Yin-kracht, dus tussen diff erentiëren en weer 
integreren, tussen geest en materie, tussen hemel en aarde. 
Daardoor is elk levensproces cyclisch van aard, en steeds op zoek 
naar evenwicht, op een steeds hogere trede van bewustzijn. En 
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Toen we vanmiddag spraken over de Wet van Dynamisch 
Evenwicht, zei ik dat elke levensvorm in stand wordt gehouden 
door het energetische spel tussen de twee tegengestelde polen Yin 
en Yang. Dit spel zorgt ervoor, dat de onzichtbare energievormen, 
die achter de grote variatie aan zichtbare levensvormen schuilgaan, 
hetzelfde grondpatroon hebben,’ zei de bisschop. 

‘Maar hoe ziet dat grondpatroon er dan uit,’ wilde Timeon weten.

‘Dat onzichtbare energielichaam heeft ongeveer de vorm van een 
bol of ei. Maar dan met aan de bovenkant en aan de onderkant een 
opening en in het midden een kern of hart. En met dat hart staat 

“De Wet van Analogie bepaalt, dat het 
    grondpatroon van alle leven zich op elk 
    niveau binnen het universum hehaalt
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Daarom wil ik je voor de komende week weer een contemplatie-
opdracht geven,’ zei de hij.

Timeon wist, dat deze opdrachten ervoor moesten zorgen, dat de 
overgedragen kennis, niet slechts als louter kennis van het hoofd 
in de geest van de leerling werd opgeslagen, maar ook als innerlijk 
weten van het hart zou worden herkend.

‘Je oma zei me,’ ging de bisschop verder, ‘dat jullie het eerder 
hebben gehad over het groeiproces van de Wilde Lupine, jouw 
lievelingsplant. Ze zei, dat ze dat groeiproces destijds in relatie 
heeft gebracht met de inwijdingsweg van de katharen. Ik wil nu 
een stap verder gaan. Ik wil je namelijk vragen om de komende 
week, naast je regelmatige meditaties, te contempleren op het 
groeiproces van de Wilde Lupine, niet slechts oppervlakkig, maar 
nu heel diepgaand. Blijf deze innerlijke beschouwing herhalen, 
totdat elk ontwikkelingsstadium van het groeiproces jou glashelder 
en heel gedetailleerd voor ogen staat en kan worden doorvoeld. 
En wanneer je elk stadium heel grondig hebt gevisualiseerd en 
doorvoeld, doe dan het volgende:

Teken een groot katharenkruis op de grond, met zijn vier armen 
en aan het uiteinde van elke arm de drie parels. Projecteer dan 
vervolgens elk stadium van het groeiproces van de Lupine op 
dat kruis. Ga er daarbij vanuit, dat de vier armen van het kruis 
staan voor de vier seizoenen, en dat elk van de drie parels aan het 
eind van elke arm, staat voor de maanden binnen het betreff ende 
seizoen. Kortom, het totaal van de 12 parels aan het uiteinde van 
de vier armen, staat voor de 12 maanden van de zonnecyclus, maar 
ook voor de 12 tekens van de kosmische cyclus van de dierenriem. 
En dit laatste houdt in, dat de 12 parels van het katharenkruis ook 
staan voor de 12 poorten naar de heilige stad van het universum, 
die zich in het hart van elke ziel als ‘Goddelijke Volmaaktheid’ 
weerspiegeld.’
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daardoor krijgt het cyclische proces de vorm van een steeds wijder 
wordende spiraal. In deze uitwaaierende spiraal, wordt het zich 
steeds verder verruimende bewustzijn geïllustreerd, totdat deze 
uiteindelijk alles omvat. 

De Wet van de Heilige Cirkel laat zich niet alleen zien in de 
cyclus van dag en nacht, van zomer en winter, van eb en vloed, 
van inademing en uitademing, van de bloedsomloop en van de 
waterkringloop. Maar deze wet toont zich in elk levensproces, 
van minuscuul klein tot immens groot. En omdat we met onze 
uiterlijke zintuigen zo sterk gericht zijn op de diversiteit van de 
uiterlijke vormen, blijft dat verborgen universele grondpatroon 
voor ons veelal onbekend.’

Na deze opmerking van bisschop Marty, kwam er een vraag in 
Timeon op.

‘We hadden het eerder over de cyclus van de sterrenbeelden,’ zei 
Timeon. ‘We spraken toen over de opeenvolging van de 12 grote 
cultuurtijdperken van 2160 jaar, waarin elk sterrenbeeld zijn 
stempel drukt op het aardse leven. Is die grote cyclus ook een 
uitdrukking van de Wet van de Heilige Cirkel?’ wilde hij weten. 

‘Ja, inderdaad, dat heb je goed gezien. Ook alle grote kosmische 
cycli gehoorzamen aan deze wet,’ reageerde de bisschop.

‘En geldt dat ook voor de grote spiraalvormige reis, die de ziel 
gedurende zijn vele levens door de sferen maakt?’ wilde Timeon 
nog weten.

‘Ja, ook dat verheven proces staat onder regie van deze Wet van 
de Heilige Cirkel,’ zei de bisschop. ‘Ik wil nu proberen om jou 
dat verheven proces van de mensenziel, niet alleen in woorden 
te beschrijven, maar het ook van binnenuit te laten begrijpen. 
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meditatieplek op de rots, vlak buiten de burcht, vanwaar hij 
uitkeek over het dal. Tijdens zijn contemplaties drong hij diep 
door in het natuurlijke groeiproces van zijn lievelingsplant. Toen 
het hem was gelukt om 12 stadia te onderscheiden en deze op het 
katharenkruis te projecteren, wilde hij een stap verder gaan. Hij 
wilde kijken of ook andere levensprocessen hetzelfde cyclische 
patroon volgden. Dus probeerde hij ook het proces van een etmaal, 
van de ademhaling, van de maangestalten, en van de kringloop van 
de regen, op de 12 parels van het katharenkruis te plaatsen.

Hij was verrast. Er begon zich namelijk voor zijn geestesoog een 
universeel cyclisch patroon af te tekenen. Hoewel deze processen 
ogenschijnlijk niets met elkaar gemeen lijken te hebben, volgen ze 
eigenlijk allemaal een zelfde grondpatroon. En dit was het patroon 
dat bisschop Marty liet zien, toen hij de Wet van de Heilige Cirkel 
besprak.

Na deze ontdekking, ging Timeon nog een stap verder. Hij 
probeerde, aan de hand van de 12 stadia van de cyclus van de plant, 
nu ook de overeenkomstige stadia van de Grote Cyclische Weg van 
de ziel te herkennen. In het begin was dat moeilijk, maar ineens 
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Hier pauzeerde de bisschop weer even.

‘En doordat het groeiproces van de Wilde Lupine de zonnecyclus 
van een jaar volgt,’ ging hij verder, ‘zul je bij elk van de 12 parels 
een ontwikkelingsstadium van de plant kunnen plaatsen. Ga er bij 
deze projectie vanuit, dat de laagste parel op het kruis, dus de parel 
die recht naar beneden wijst, staat voor midzomer waarin alles zich 
maximaal manifesteert. De hoogste parel staat voor midwinter, 
dus vormt de geestelijke pool, waarin alles tot innerlijke  rust is 
gekomen. De verticale balk van het kruis, symboliseert dus de 
polariteit van geest tegenover de materie, van de hemelse vader 
tegenover moeder aarde, dus de polariteit van Yang tegenover Yin. 
Het hoogste punt zou je het geestelijke nulpunt kunnen noemen, 
waaruit alles voortkomt en na zijn levenscyclus ook weer naar 
terugkeert,’ besloot de bisschop.

‘Maar u zei, dat u mij het verheven proces van de mensenziel van 
binnenuit wilt laten kennen. Ik wil niet eigenwijs zijn,’ zei Timeon, 
‘maar het groeiproces van de Wilde Lupine is toch iets heel anders?’ 

‘Ja dat lijkt misschien zo, maar bij het bespreken van de Wet van 
Analogie, heb je geleerd dat elk groeiproces een zelfde grondpatroon 
volgt. Daarom zal inzicht in het ontwikkelingsproces van de Wilde 
Lupine, je op het spoor brengen van het grondpatroon van elk 
groeiproces, dus ook van het cyclische evolutieproces van jou als 
ziel,’ was de reactie van bisschop Marty. 

Toen herinnerde Timeon zich, dat zijn oma destijds ook al de Wet 
van Analogie had genoemd.

‘Ik wil deze opdracht heel graag aangaan, ik kan eigenlijk niet 
wachten om nieuwe ontdekkingen te doen,’ zei Timeon. 

In de week die volgde, was Timeon vaak te vinden op zijn favoriete 
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rond 6 uur in de avond. En dit punt wordt gesymboliseerd door de 
middelste parel van de rechterarm van het kruis. En tot slot valt 
het levensproces of de levensvorm weer terug in zijn nulpunt, dus 
het punt waaruit het ooit als levensbeginsel voortkwam. En dan zal 
de cyclus zich weer gaan herhalen.’ besloot Timeon. 

‘Het levensproces of de levensvorm valt inderdaad wel weer 
terug in zijn beginpunt of geestelijk nulpunt, maar nu met de 
ervaringsoogst van de laatste levenscyclus,’ zei de bisschop.

En door de herhaling, krijgt het grote cyclische levensproces 
eigenlijk meer de vorm van een zich steeds verder verruimende 
spiraal,’ besloot de bisschop.

Hier waren beide mannen lange tijd stil.

‘Door uw opdracht met het katharenkruis,’ begon Timeon, ‘heb ik 
niet alleen een diep inzicht gekregen in het universele verloop van 
dagelijkse levensprocessen. Ook werd mij duidelijk welke weg de 
ziel, gedurende zijn Grote Cyclische Reis, door de 7 sferen moet 
afl eggen. Ik heb innerlijk gezien, welke stadia de ziel gedurende 
zijn vele levens door de 7 sferen moet doormaken, om uiteindelijk 
op de 7e trede Goddelijke Volmaaktheid te bereiken. 

Ook die cyclische weg van de ziel begint in het nulpunt, bij het 
ontstaan van de geestkiem uit het Oerveld, en werkt toe naar 
een maximale manifestatie als mens op aarde, waar de omkering 
plaatsvindt en de ziel weer terugkeert naar de geestelijke sferen. 
Ook de weg van de ziel zal na vele cyclische levens eindigen, levens 
waarin door toenemend bewustzijn, Geestelijke Volwassenheid 
wordt opgebouwd. Ook de ziel zal uiteindelijk met deze 
bewustzijnsoogst weer defi nitief terugvallen in het geestelijke 
Oerveld of Nulpuntveld, waaruit hij ooit voortkwam. En na dat 
terugvallen in de schoot van de Vader/Moeder-God, zal de ziel 
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doorzag hij ook hierin het grondpatroon, en daarmee viel alles op 
zijn plaats.

Toen hij na een week weer op de kamer van de bisschop zat, was hij 
opgetogen. Hij nam direct het woord.

‘Door uw opdracht heb ik nu uit eigen ervaring het universele 
grondpatroon leren kennen, dat aan elk levensproces ten grondslag 
ligt. Ik heb ontdekt, dat alles ontstaat vanuit een nulpunt, dat was 
dus in het katharenkruis de hoogste punt. Voor een jaarcyclus is 
dat midwinter, voor de dag en nacht-cyclus is dat middernacht, 
en voor de ademhalingscyclus is dat het stiltepunt van waaruit de 
nieuwe inademing weer begint. Dat hoogste punt, dus het nulpunt, 
is dus het moment waarop alles nog in rust is, dus het moment vlak 
voordat iets ontstaat. Vanuit het nulpunt, groeit het proces naar 
het punt waarop het zich naar buiten gaat keren. 

Op het kruis is dat de middelste parel van de linker arm. In de 
jaarcyclus is dat het lentepunt, en binnen een etmaal is dat rond 6 
uur in de morgen. En als het levensproces zich in de neerwaartse 
weg, verder ontwikkelt, wordt op de laagste parel, het punt van de 
maximale manifestatie bereikt. Kijkend naar de jaarcyclus, is dat 
midzomer, binnen een etmaal is dat het midden van de dag, dus 
rond 12 uur in de middag. Binnen de ademhalingscyclus is dat het 
punt waar de inademing weer overgaat in de uitademing. Op dat 
laagste punt keert het proces zich dus weer om en begint de fysieke 
energie zich terug te trekken,’ zei Timeon.

‘Inderdaad, daar begint de opklimmende weg van verinnerlijking 
of vergeestelijking, die vanaf dat moment steeds meer in kracht zal 
toenemen,’ vulde de bisschop aan.

‘Ja, en dan komt het herfstpunt,’ ging Timeon verder, ‘of in de 
dagcyclus het moment dat de dag weer overgaat in de nacht, dus 
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metaforen, allegorieën of zelfs klanken. Ook legde hij zijn leerling 
beeltenissen voor, waarin een diepe wijsheid opgesloten lag. 
Timeon werd dan uitgenodigd om met zijn gegroeide bewustzijn 
de essentie of kernboodschap daaruit te bevrijden.

Zo gebruikte de bisschop ook de 22 afbeeldingen, die op de zuilen 
van de Tempel van Memphis, in het oude Egypte waren aangebracht. 
Deze afbeeldingen zijn destijds door priesters op papieresvellen 
overgenomen, om ze veilig te stellen voor de toekomst. De 
beeltenissen bevatten de leer van Hermes Trismegistus, de 
oude Egyptische fi losoof of godheid, die wel gezien wordt als de 
grondlegger van de gnostiek. Ook binnen de mysteriescholen van 
het oude Egypte werden deze 22 hermetische beeltenissen door de 
priesters gebruikt tijdens het inwijdingsproces van de neofi et.

De bisschop gebruikte alle mogelijkheden tot overdracht, om te 
komen tot het ontwaken van inzicht. Hij deed dat, omdat woorden 
voor veel van zijn wijsheden tekort schoten, want deze kennis was 
niet bestemd voor het hoofd, maar voor het hart. Daarom kreeg 
ook Timeon meerdere keren de opdracht om een bepaalde lering, 
vanuit het hart in een kunstzinnige schildering, via symbolentaal, of 
in een gedicht tot expressie te brengen. Hiermee werd hij geoefend, 
om zijn latere leerlingen niet slechts via het begripsmatige denken, 
maar ook via het invoelende hart te bereiken. 

Tijdens die weken werd er veel gesproken over de natuurlijke orde 
binnen de onzichtbare geestelijke wereld. Een verborgen orde, 
die zijn stempel drukt op de zichtbare wereld hier op aarde. Deze 
natuurlijke orde wordt dus voor een belangrijk deel bepaald door 
de 7 Kosmische Levenswetten.

Toen ze de 7e wet, dus de Wet van de Heilige Cirkel bespraken, 
werd ook aandacht besteed aan het dieper doorgronden van het 
scheppingsproces. Dit is dus het universele proces van creatie, dat 
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eeuwige vrede en gelukzaligheid gaan ervaren,’ besloot Timeon.

Hier wachtte Timeon en de bisschop weer even.

‘En dit inzicht ontstond in mij,’ ging Timeon verder, ‘door mij diep 
in te leven in de stadia van de ontwikkelingscyclus van de Wilde 
Lupine. Nu begrijp ik de universele weg en werking van de Wet van 
de Heilige Cirkel. Toch heb nog een laatste vraag,’ zei hij.

‘Laat de metafoor van de katharenkruis, ook nog iets zien over 
de 7 bewustzijnstreden, waarlangs de ziel gedurende zijn Grote 
Cyclische evolutieweg afdaalt en weer opklimt?’ 

‘Ja,’ zei de bisschop.

‘Trek maar eens een lijn tussen de parels, die horizontaal op 
hetzelfde niveau liggen. Dan krijg je 5 treden. En samen met de 
laagste aardse trede en de hoogste geestelijke trede, dus trede 1 
en 7, krijg je dan de trap met 7 bewustzijnstreden, waarover wij 
tijdens de scholingsweg steeds spreken,’ zei bisschop Marty tot 
slot.

Timeon keek verrast en ook opgetogen over zoveel helderheid.

De bisschop glimlachte slechts en voelde een zekere trots om de 
gedrevenheid van zijn leerling.

Gedurende een groot aantal weken die volgden, waarin de zomer 
van 1242 verstreek, en de zon weer steeds lager aan de hemel 
kwam te staan, hadden de bisschop en Timeon regelmatig zeer 
diepgaande gesprekken.

Bij leringen die moeilijk in woorden waren te vangen, gebruikte de 
bisschop regelmatig symbolentaal of gaf hij uitleg aan de hand van 
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kosmos,’ ging de bisschop verder. ‘Want dat is het onderwerp 
van de vijfde inwijdingsgraad binnen de scholingsweg, dus de 
inwijdingsgraad, waar we nu nog steeds onze aandacht op richten. 

En ik zei je eerder, dat we deze hogere kennis in vijf stappen zouden 
bespreken. Als eerste stap onderzochten we de kosmische bronnen, 
dus de invloed van de sterren en planeten op het aardse leven. Het 
bespreken van de 7 Kosmische Levenswetten, dus van de wetten 
die de dynamiek van de onzichtbare kosmische krachten achter de 
levensprocessen en gebeurtenissen op aarde bepalen, dat was de 
tweede stap. Ik zei je, dat ik in de derde stap met je wil praten over 
de zogenaamde ‘Goddelijke Verhoudingen’ die aan onze materiële 
wereld van de vormen ten grondslag liggen. Maar met deze derde 
stap wil ik nog even wachten, want ik denk dat het voor vandaag 
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op elk moment, op elk niveau binnen het universum, ontelbare 
keren aanvangt. Creatie is het begin van alles, zonder creatie kan 
niets ontstaan. En om de kunnen creëren, is bewustzijn nodig. 
Alles ontstaat dus vanuit bewustzijn. 

Elke creatie begint bij een zogenaamde geestelijke conceptie, 
waarbij binnen het Oerveld, ofwel binnen het onbegrensde 
Bewustzijnsveld, een Yang-kracht en een Yin-kracht zich met 
elkaar verbinden. Zo ontstaat een geestkiem als beginsel van nieuw 
leven, met in zijn centrum een vonk van het Universele Bewustzijn 
uit het Oerveld. Deze geestkiem of wezenskern, die dus een drie-
eenheid is, zal in de geestelijke wereld gaan rijpen tot een ziel die 
een energievorm aanneemt. En deze ziel draagt dus in zijn kern of 
centrum een godsvonk in zich. 

En die godsvonk vertegenwoordigt een bewustzijnspotentieel. 
Dat is een sluimerend potentieel van bewustzijnsenergie, dat 
in het laagste energiekolkje bij je stuitje op ontwaken wacht. 
Het is een potentieel dat zich gedurende vele levens, langs de 
trap met 7 treden, wil verwezenlijken. En uiteindelijk weer op 
de 7e bewustzijnstrede aangekomen, bereikt de ziel Goddelijke 
Volmaaktheid. Dan zal de mensenziel met zijn bewustzijnsoogst 
weer terugvallen in de schoot van de Vader/Moeder-God, die hij 
vele levens terug verliet, om de bewustwordingsreis door de sferen 
aan te vangen.  

Op deze manier kreeg Timeon een diep inzicht in de spiraalvormige 
evolutieweg van de mensenziel, dus ook in zijn eigen oorsprong, 
in zijn ontwikkeling en in zijn uiteindelijke bestemming als 
mensenziel. Want net als alle andere levensprocessen, kan ook dit 
proces begrepen worden vanuit het diepe inzicht in de Wet van de 
Heilige Cirkel.

‘We hebben het nog steeds over de verborgen kennis van de 
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Na een korte pauze ging de bisschop weer verder. 

‘De ‘Heilige Vormenleer’, dus de wetmatigheden, die ten grondslag 
liggen aan het uitkristalliseren van alle materiële vormen binnen 
de kosmos, behoort ook tot de hogere kennis,’ zei hij. 

Timeon en de bisschop bespraken allereerst de 5 platonische 
lichamen of regelmatige veelvlakken van de oude Grieken, die 
een fascinatie hadden voor symmetrie. Deze vijf mysterieuze 
wiskundige lichamen werden voor het eerst door Plato beschreven. 
Het gaat hier om het regelmatige viervlak of de tetraëder; het 
zesvlak of de hexaëder; het achtvlak of de octaëder; het twaalfvlak 
of de dodecaëder en tot slot het twintigvlak of de icosaëder.

Plato was een belangrijke Griekse wijsgeer, die in de 4e eeuw voor 
Christus leefde. Hij heeft met zijn denken veel invloed gehad op 
de wereldgeschiedenis. Hij was een leerling van Socrates en de 
leraar van Aristoteles. Plato ging er vanuit, dat de vijf regelmatige 
veelvlakken, de meest elementaire bouwstenen zijn van de fysieke 
werkelijkheid en bracht ze ook in verband met de schepping van 
de kosmos. 

‘Zoals veel Griekse wijsgeren,’ ging de bisschop weer verder, ‘had 
ook Plato grote belangstelling voor wiskunde. En misschien lijkt dat 
erg saai of ingewikkeld, maar Plato hield van wiskunde, maar niet 
op de gebruikelijke wijze. Hij ging er vanuit dat de mens de Ware 
Wereld niet kon kennen, zolang zijn denken doortrokken was van 
de waarnemingen door zijn fysieke zintuigen. Die Ware Wereld, 
die wij in onze gesprekken steeds aanduiden als de onzichtbare 
geestelijke wereld, noemde hij de ‘Wereld van de Ideeën’. Je zou 
Plato misschien zelfs een mysticus kunnen noemen. In zijn boek 
Timaios, dat over de schepping van de wereld gaat, schreef Plato 
namelijk het volgende: ‘Niet de zintuiglijk waarneembare cirkel 
leert mij de wetten van de cirkel kennen, maar de ideële cirkel, die 
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wel genoeg is geweest. Graag ontmoet ik je hier weer volgende 
week donderdagochtend, na de ochtendmaaltijd. Mediteer in de 
tussentijd over de leringen van de laatste dagen en weken,’ zei de 
bisschop tot slot.

Nadat ze op die donderdagochtend elkaar weer hadden begroet 
met een vredeskus, en de ervaringen van Timeon in de afgelopen 
dagen hadden besproken, pakte de bisschop de draad van zijn 
leringen weer op.

‘We bespraken vorige week de eerste twee, van de vijf stappen 
waarin ik je wil helpen om de verborgen wetmatigheden te 
doorzien, waaraan wij in dit aardse leven onderworpen zijn. Ik wil 
nu doorgaan met de derde stap. Hierin wil ik je aandacht vragen 
voor een andere werking binnen de schepping. Ook deze werking 
houdt verband met de levenswetten die we in de afgelopen tijd 
bespraken. Ik wil nu namelijk met je praten over de zogenaamde 
‘Heilige Vormenleer’.’
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Dus ook Plato kon met de ogen van zijn hart, door de zichtbare 
vormen heen kijken, en de daarachter liggende onzichtbare 
geestelijke kennis waarnemen. Dus je zou hem inderdaad een 
mysticus kunnen noemen,’ besloot Timeon met een verrast gezicht.

Bisschop Marty knikte met een tevreden blik in zijn ogen.

Na deze woorden van Timeon, waren de leraar en de leerling lange 
tijd stil.

Toen de bisschop weer het woord nam, volgde een gesprek, waarin 
ze uitvoerig aandacht besteedden aan de betekenis van getallen en 
reeksen van getallen. Want langs die wiskundige lijnen kristalliseren 
de natuurlijke materiële vormen zich op een natuurlijke wijze 
uit. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de vormen van 
kristallen, de vormen van blaadjes aan een stengel, de vorm van 
bloemen, en van nog veel meer natuurlijkheid. Hierbij noemde de 
bisschop het goddelijke getal ‘Phi’, ofwel het geheimzinnige getal 
1,62, dat ook al bij de oude Grieken bekend was. Ook noemde hij de 
getallenreeks die op ‘Phi’ is gebaseerd, namelijk de getallenreeks 1, 
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 enzovoorts. En hij verklaarde deze reeks 
als volgt:

‘In deze getallenreeks is elk volgende getal, de optelling van de 
twee voorgaande getallen,’ zei hij. ‘En steeds is de verhouding 
tussen twee opeenvolgende getallen uit deze reeks 1,62, en dat 
getal noemden de oude Grieken dus ‘Phi’. En de verhouding die 
uit ‘Phi’ voortkomt, speelt een grote rol bij het ontstaan van vele 
vormen in de natuur,’ zei de bisschop.

‘Kijk naar de spiraalsgewijze rangschikking van blaadjes rond 
de stengel van de plant, naar de zaadspiralen in bijvoorbeeld 
de zonnebloem, in de ananas en in de dennenappel. Steeds 
verwijst het aantal van de twee tegengestelde spiralen, naar twee 
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alleen in mijn geest leeft. Daarvan is de zintuiglijke cirkel slechts 
een beeld of projectie. Aan de wiskundige vorm kan ik zo langs 
de zintuiglijke weg, bovenzintuiglijke feiten leren kennen,’ aldus 
Plato,’ besloot de bisschop.

‘Dat is interessant,’ zei Timeon.

‘Want volgens mij, zou je kunnen zeggen, dat ook wij vorige 
week, bij het bespreken van de Wet van de Heilige Cirkel, de 
bovenzintuiglijke kennis probeerden bloot te leggen, die in het 
zintuiglijke beeld van de cirkel besloten ligt. We keken wel met 
onze ogen naar de zichtbare vorm van de cirkel, maar via ons hart 
drongen we door, tot diep in de geestelijke betekenis van dat beeld. 
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boterbloem en ridderspoor hebben er 5 en weer andere bloemen 
hebben 8 bloemblaadjes. En dat is allemaal geen toeval,’ zei de 
bisschop.

Timeon vond het allemaal heel fascinerend, maar ook wel 
geheimzinnig. Was de natuur dan op de hoogte van wiskunde? 
vroeg hij zich af.

‘Als dit allemaal geen toeval is, hoe kan dit dan?’ vroeg hij aan zijn 
leermeester.

‘Je moet weten, dat alles in de natuur, in zijn ontwikkeling zoekt, 
naar de weg van de minste weerstand,’ reageerde de bisschop. 

‘En daaruit vloeit voort, dat in alle natuurlijke verhoudingen, een 
perfecte harmonie ontstaat. En in het getal ‘Phi’ ligt een geheime 
natuurlijke code besloten, die een uitdrukking is van perfecte 
harmonie. En dat verschijnsel houdt weer verband met de Wet 
van Dynamisch Evenwicht, die we vorige week bespraken. Want 
die wet voorkomt energieverspilling binnen alle processen in de 
kosmos. Je kunt dus zeggen, dat deze wet elk levensproces helpt, 
om zich steeds weer te richten op optimalisatie, evenwicht, rust en 
harmonie,’ besloot de bisschop.

‘Wat zit de natuur toch wonderbaarlijk in elkaar,’ concludeerde 
Timeon.

Ja, en dan is er nog iets moois,’ zei de bisschop. 

‘Het getal ‘Phi’ leidt namelijk ook tot een bijzondere verhouding 
in de vele vlakke vormen die we in de natuur tegenkomen. En die 
goddelijke verhouding wordt de ‘Gulden Snede’ genoemd. En ook 
in deze verhouding, wordt de meest effi  ciënte manier van groeien 
weerspiegeld.’ 
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opeenvolgende getallen uit de ‘Phi’-reeks. Tel de twee tegengestelde 
spiralen van de dennenappel, en je komt op 5 en 8, of soms ook op 
8 en 13. Kijk naar het patroon van de zaden in een zonnebloem, en 
je ziet 34 en 55 of ook soms 55 en 89 spiralen. Steeds weer twee 
opeenvolgende getallen uit de ‘Phi’-reeks, die ik zojuist noemde,’ 
besloot de bisschop. 

‘En u vertelde, dat ook de vorming van een bloem hier vaak op is 
terug te voeren. Kunt u vertellen, hoe deze getallenreeks daarbij 
betrokken is?’ vroeg Timeon.

‘Natuurlijk,’ reageerde bisschop Marty.

‘Het is inderdaad zo, dat ook het aantal blaadjes van een bloem 
veelal onderworpen is aan de wetmatigheid van een getallenreeks, 
en vaak is dat de ‘Phi’-reeks . Zo hebben sommige bloemen 
3 bloemblaadjes, zoals bepaalde leliesoorten en irissen. De 
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“Tel bijvoorbeeld de twee tegengestelde 
    spiralen van de dennenappel en je komt op   
    5 en 8 of 8 en 13, getallen uit de ‘Phi’-reeks
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deze perfecte harmonie op mysterieuze wijze herkennen. De 
schoonheid van deze verhouding van de Gulden Snede, is volgens 
hem de reden, waarom veel grote bouwmeesters uit het verleden, 
deze mysterieuze verhouding toepasten in hun bouwwerken. Hij 
wees op de gebouwen in het oude Griekenland, maar ook op de 
piramides in Egypte.

‘Kortom,’ ging de bisschop verder: De onzichtbare levensenergie 
volgt bij het creëren van elke zichtbare materiële vorm, op een 
natuurlijke wijze de verborgen wetten en verhoudingen. En dat 
houdt voor ons het volgende in. Om de complexiteit binnen het 
zichtbare leven op aarde werkelijk te kunnen doorgronden, is het 
nodig dat we deze onzichtbare wetten, invloeden, verhoudingen en 
patronen leren kennen. 

Ik stel voor dat we het voor vandaag weer hierbij laten, en volgende 
week woensdag de draad weer oppakken,’ besloot de bisschop.

Naast de momenten van rust, meditatie, gebed en innerlijke 
beschouwing, bracht Timeon veel tijd door met zijn vriend 
Jourdain en zijn meest trouwe vriend Hector. De hond was Timeon 
gaan zien als zijn baasje, en Timeon nam die rol met veel plezier 
op zich. Als Hector niet nodig was bij de wacht, sliep hij naast het 
bed van Timeon op de grond. Ook had Timeon op zich genomen, 
om voor het drinken en eten van Hector te zorgen. Hector werd al 
erg groot. Als hij tegen Timeon opsprong, kwam zijn kop boven 
Timeon uit, wat voor zijn ras niet uitzonderlijk is. 

Beiden genoten zichtbaar van elkaars aanwezigheid. 
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Bisschop Marty vertelde dat deze goddelijke verhouding van de 
Gulden Snede bijvoorbeeld is terug te vinden in de verhoudingen 
van het menselijk lichaam, de verhoudingen binnen het pentagram 
en zelfs in de patronen van sterrenstelsels. Maar hij noemde nog 
veel meer voorbeelden. De bisschop zei ook dat de verhouding 
van de Gulden Snede een streling voor het oog is. Hij vertelde 
dat deze schoonheid universeel is, want volgens hem zal elk mens 

Poort 8. Timeon maakt kennis met de 7 Kosmische Wett en

“Ook het aantal blaadjes van een bloem 
    volgt vaak de ‘Phi’-reeks, soms in een spiraal
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Rol

Analysator

Natuur

Oogsten

Aanleg

Nauwgezet, vlijtig en hulpvaardig
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-Maagd- 
Sterrenteken bij Poort 9

Aarde-teken

(introvert/stabiliserend)

(24 augustus - 23 september)

Heersende planeet Mercurius

Geeft kracht tot dienstbaarheid, orde scheppen 

en communicatie 

Aartsengel Metatron 

Helpt je bij het reinigen van 

de lagere energieën



155

Scheidt liefdevol, en met groot inzicht en wijsheid,
de aarde van het vuur,
het fi jne van wat hard, dicht en gestold is.

Van de aarde stijgt het op tot de hemel,
en daalt vandaar weer af tot de aarde;
en neemt daarbij tot zich
de kracht van hetgeen boven is,
en die van hetgeen beneden is.

Zo zult u de glorie van de gehele wereld bezitt en,
en daardoor zal alle duisternis van u vluchten.

Deze is de kracht in zijn meest geconcentreerde vorm,
omdat hij al het zachte zal overwinnen,
en al het harde doordringen zal.

Zo is de wereld geschapen.
Uit haar zullen, op dezelfde wijze,
wondervolle scheppingen ontstaan.

Men heeft  mij daarom Hermes Trismegistus genoemd,
omdat ik de drie aanzichten van de wijsheidsleer van de gehele wereld 
ken.

Dit is wat ik te zeggen had over de werkzaamheid van de geestelijke Zon, 
de bron van het universum waaruit alles ontstaat.

Hermes Trismegistus, (Egyptische profeet of Godheid, eeuwen v. Chr.)
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Mystieke prelude tot Poort 9            

Hermes over het proces van Schepping

‘Het is waar! 
Het is zeker! 
Het is de volle waarheid!

Wat beneden is, is gelijk aan wat boven is,
en wat boven is, is gelijk aan wat beneden is,
opdat de wonderen van het Ene zich voltrekken.

En zoals alle dingen uit het Ene ontstaan zijn,
door bezinning op het Ene,
zo zijn zij alle uit het Heilige Huwelijk geboren, 
door middel van aanpassing.

De vader ervan is de zon;
de moeder is de maan.
De lucht heeft  het in haar schoot gedragen.

De aarde is de voedster.
De vader is alomtegenwoordig.
Zijn kracht blijft  ongerept,
wanneer zij in de aarde wordt aangewend.
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dingen in gang zetten. Daarbij hebben we met name gekeken naar 
de invloed van de sterren en de planeten op het leven op aarde. 
Daarna hebben we in de tweede stap uitgebreid de 7 Kosmische 
Levenswetten besproken. Want die bepalen de dynamiek van de 
onzichtbare kosmische krachten, achter alle gebeurtenissen op onze 
planeet. In de derde stap bespraken we hoe materiële vormen, zoals 
bijvoorbeeld kristallen, planten en bloemen, op een natuurlijke 
wijze uitkristalliseren, overeenkomstig de verhoudingen van de 
‘Heilige Vormenleer’, zei hij tot slot. 

‘Maar het is toch niet zo, dat alleen de katharen op de hoogte zijn 
van deze verborgen wetten en werkingen,’ vroeg Timeon.

‘Nee hoor, deze diepe inzichten in het leven achter het zichtbare 
leven, zijn van alle tijden en ook van alle wijsheidstradities. 
Geen stroming kan ze claimen, maar veel tradities hebben in het 
verleden gepoogd ze onder woorden te brengen en legden daarbij 
hun eigen accenten. Alles en iedereen is aan deze kosmische 
wetten en werkingen onderworpen. Ze bevatten de Universele 
Intelligentie van het universum en bepalen, wat je de Natuurlijke 
Orde der Dingen zou kunnen noemen, die in het oude China ‘TAO’ 
werd genoemd,’ antwoorde bisschop Marty. 

Toen was de bisschop weer even stil.

‘We zijn nu toe aan de vierde stap. Ik zei je al eerder, dat ik je 
daarin wil leren, om op een andere manier te kijken, zodat je in 
dagelijkse situaties de achterliggende onzichtbare wetmatigheden 
en patronen ook gaat waarnemen. Het is van belang dat je daartoe 
leert, om de vormen en gebeurtenissen in deze zichtbare wereld, 
te beschouwen vanuit een oorzakelijk perspectief. Wat ik daarmee 
bedoel, is het volgende. In je waarneming blijf je niet slechts gericht 
op wat je met je gewone zintuigen ziet of hoort, maar je probeert 
je aandacht innerlijk te richten op het onzichtbare krachtenspel, 
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Decaan 9.1  Coma
de Zon-Maagd (24 augustus tot 1 september)

praktische zin & ambitie

Moeder en haar verlangde zoon

Het najaar van 1242 was mild geweest, maar het weer op Montsegur 
was nu echt omgeslagen. Het was inmiddels december en iedereen 
verheugde zich op het kerstfeest. Er was nog steeds geen sprake 
van represailles vanuit de kruisvaarders, naar aanleiding van de 
moordaanslag op de inquisiteurs. Iedere burchtbewoner hoopte 
ook vurig dat deze achterwege zouden blijven. 

Het was koud en guur op Montsegur. De koude storm zorgde 
voor een onbehaaglijke temperatuur, ook binnen de burcht. De 
bisschop had een tochtige kamer, maar Timeon had de indruk 
dat de bisschop niet zoveel last had van de kou. Maar toen hij 
de kamer binnenkwam, zag hij dat de bisschop toch het vuur 
had aangestoken. Timeon zat weer tegenover zijn leermeester en 
had een deken om zich heen geslagen en kroop dicht tegen de 
vuurplaats aan. 

‘Eerder vertelde ik je,’ begon de bisschop, ‘dat ik binnen deze vijfde 
inwijdingsgraad vijf stappen wilde zetten, om jou te helpen, om de 
verborgen werkingen achter het zichtbare leven te doorgronden. 
In de eerste stap hebben we gezocht naar de bronnen van de 
kosmische krachten, die de onzichtbare werkingen, achter de 
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Timeon fronste zijn wenkbrauwen. ‘U maakt het me nu heel 
moeilijk. Wilt u mij helpen?’

‘Wanneer je de wind als een fenomeen van het aardse weer, nu 
beschouwt vanuit een kosmisch perspectief,’ begon de bisschop, 
‘dan zul je op het spoor komen van de achterliggende energetische 
stromingen op geestelijk niveau. Op deze wijze kun je alle 
fenomenen van het weer op aarde, zien als een uitdrukking van de 
stromende levensenergie, die vanuit alle delen van ons zonnestelsel 
en daarbuiten, op de aardse sfeer inwerken. Je gaat dan, de nog 
dieper liggende werkingen achter de luchtwervelingen zien, waar 
jij het over had.’ 

‘Als je goed naar het weer kijkt,’ ging de bisschop na een korte stilte 
verder, ‘ga je zien dat er twee soorten luchtwervelingen zijn. En ze 
draaien allebei in tegengestelde richting. In hun samenspel bepalen 
ze de dynamiek van het weer op aarde. De eerste luchtwerveling 
staat op energieniveau onder invloed van de Yang-kracht waar we 
eerder over spraken. Deze blaast de energie spiralerend vanuit de 
hoge druk in het centrum naar de omgeving. Daardoor zal de druk 
in het centrum van het gebied afnemen. Deze luchtstroom draait 
altijd rechtsom. De andere luchtwerveling wordt veroorzaakt door 
de andere kosmische oerkracht, namelijk de Yin-kracht. Deze 
spiraleert zuigend naar het centrum toe, waardoor de druk in het 
centrum juist toeneemt. En deze stroom draait altijd linksom. Het 
spel tussen deze twee kosmische oerkrachten, bepaalt de dynamiek 
van de wind en het weer.

We hebben nu gekeken naar het fenomeen wind als voorbeeld. 
Maar als je diep genoeg kijkt, kun je achter elk aards fenomeen,  
op energieniveau een overeenkomstige geestelijke dynamiek zien 
tussen de twee oerkrachten Yin en Yang.’

‘Ik vind het nog steeds erg moeilijk,’ reageerde Timeon.
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waar het zichtbare een uitdrukking van kan zijn. Op deze wijze ga 
je langzaam de onzichtbare geestelijke werkingen waarnemen, die 
aan alle zichtbare dingen en situaties ten grondslag liggen. Je gaat 
dan als het ware door de zichtbare dingen heen kijken. 

Als je de zichtbare dingen en situaties, op deze wijze vanuit een 
oorzakelijk aspect gaat beschouwen, zal blijken dat ze uiterlijke 
manifestaties zijn van geestelijke vormen en onzichtbare innerlijke 
krachten. Je gaat in levensprocessen ook de verborgen ritmen en 
kosmische cycli herkennen. Verder ga je de symbolen en metaforen 
verstaan. 

En deze werkingen komen vanuit de immense kosmische ruimte, 
de sfeer van ons dagelijkse leven binnen, en drukken daarbij hun 
stempel op het leven op aarde. Aan de hand van een metafoor, 
wil ik je laten zien wat ik bedoel met kijken vanuit een oorzakelijk 
perspectief. Kijk eens door de muuropening naar de lucht boven 
het berglandschap buiten. Wat zie je?’

‘Ik zie de wolken die jagen door de lucht,’ antwoorde Timeon.

‘Kun jij zien waardoor de wolken zich zo snel bewegen?’ vroeg de 
bisschop.

‘Ze worden voortgedreven door de wind, die door luchtwervelingen 
in de aardse atmosfeer wordt veroorzaakt.’ zei Timeon.

‘Ja dat is juist. Maar deze oorzaak van de wolkenbeweging is 
weliswaar onzichtbaar, maar ligt nog steeds op het vlak van de 
aardse sfeer,’ merkte de bisschop op.

‘Probeer nog eens, met je geestelijk oog, een laag dieper te kijken. 
Bekijk de stromingen van de wind nu niet slechts als eff ecten van 
de huidige weerssituatie, maar als kosmisch fenomeen.’

Poort 9. Timeon ingewijd in de Goddelijke Scheppingsweg
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worden van de onzichtbare geestelijke werkingen achter de 
zichtbare wereld, want niets gebeurd zomaar. Het is daarbij 
helpend, als jij ter voorbereiding op elke observatie, je geest 
tot rust brengt, je ontvangende linkerhand op je hart legt, en je 
aandacht richt op het Stille Midden in je hart. Want zoals je in 
het 2e stadium van de scholingsweg van monsieur Pierre hebt 
geleerd, is dat Stille Midden de enige plek, van waaruit de Diepere 
Waarheid der Dingen kan worden gezien. Vanuit dit innerlijke 
gezichtspunt, zul je langzaam de innerlijke werkingen achter de 
dingen gaan waarnemen en daardoor het leven heel diep gaan 
doorzien en begrijpen.

Door langdurig alle verschijnselen die in je dagelijkse leven 
plaatsvinden, op deze manier te beschouwen vanuit een oorzakelijk 
perspectief, ontwikkelt zich in jou het vermogen om door de 
zichtbare dingen en situaties heen te kijken. Dan leer je langzaam, 
om de achterliggende onzichtbare werkingen en wetten te zien, die 
alles in gang zetten, en alles volgens een innerlijke ordening, laten 
evolueren naar hun bestemming. Betrek bij deze oefenopdracht alle 
leringen, waarover wij de afgelopen maanden hebben gesproken.’ 
En hiermee besloot de bisschop zijn verhaal.

In het begin was het voor Timeon heel moeilijk om de achterliggende 
patronen en wetten waar te nemen. Maar door langdurig en 
geduldig oefenen, en de hogere leringen van al zijn leermeesters 
weer in zijn geest wakker te roepen, ging het hem steeds beter af. 
Door deze oefenopdracht kreeg hij een steeds dieper inzicht in 
het leven. Langzaam ging hij dingen zien, die voor anderen nog in 
nevelen waren gehuld.

De januarimaand van 1243 liep inmiddels ten einde. Timeon zat 
na weken weer bij de bisschop in diens vertrek. Het was nog steeds 
koud buiten, dus had de bisschop het vuur aangestoken. Beide 
heren namen weer een wollen doek van de stapel in de hoek, en 
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‘Ik begrijp dat het lastig is om mijn uitleg te volgen, want kijken 
vanuit het innerlijke gezichtspunt, vraagt om een switch van je 
bewustzijn. Je gebruikelijke manier van kijken, dus kijken vanuit 
een uiterlijke blik naar de aardse vormen en gebeurtenissen, zal 
moeten verschuiven naar kijken vanuit een innerlijke blik. Dat is 
dus kijken naar de geestelijke essentie en de energiestromingen 
achter de zichtbare vaste vormen en patronen. Ik wil je daarom nu 
een oefenopdracht geven,’ zei de bisschop tot slot. 

‘Ik vraag je om je aandacht de komende tijd te richten op allerlei 
levensverschijnselen en gebeurtenissen in je dagelijkse leven. 
Observeer alles nauwkeurig en vraag je daarbij steeds het volgende 
af: ‘Waardoor zijn de dingen geworden wat ze zijn geworden, en 
waardoor gaan de gebeurtenissen zoals ze gaan? En probeer 
daarbij voorbij de voor de hand liggende oorzaken te gaan, die 
nog op het niveau van de aardse levenssfeer liggen. Zoek naar 
de diepere beweegredenen op geestelijk- of kosmisch vlak. Met 
andere woorden, kijk met de ogen van je hart.

Het doel van deze opdracht is, dat jij je langzaam bewust gaat 

“De luchtwerveling 
    onder invloed 
    van de Yin-kracht 
    spiraleert altijd 
    linksom en naar 
    het centrum toe
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levensmysterie zal zich steeds duidelijke aan je gaan openbaren,’ 
zei de bisschop.

Toen was hij langere tijd stil. 

‘We kunnen de vierde stap binnen de vijfde inwijdingsgraad nu 
afsluiten, en ons richten op de vijfde stap,’ zei hij. ‘In deze laatste 
stap wil ik je laten kennismaken, met de wijze waarop je deze hogere 
kennis van de vorige stappen, zelf kunt gaan toepassen binnen je 
dagelijkse leven. Om te beginnen, wil ik het met jou hebben over 
de ‘kracht van het woord’. Daartoe wil ik je in herinnering roepen, 
dat wij ooit spraken over het feit, dat woorden een kracht in 
zich dragen. Zodra we een negatief woord denken of uitspreken, 
brengen we op geestelijk niveau schade toe aan het leven, omdat 
gedachten en woorden een verborgen scheppende kracht in zich 
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sloegen die om hun schouders. Ze gingen allebei aan een kant van 
de vuurplaats zitten. Na een korte stilte, nam de bisschop weer het 
woord.

‘Als het goed is, heb jij de afgelopen periode geoefend met het 
leven waarnemen, vanuit een oorzakelijk perspectief, zoals ik dat 
noemde. Ik ben nieuwsgierig hoe dat is gegaan,’ zei de bisschop.

Timeon besprak uitvoerig alle ontdekkingen die hij had gedaan. 

‘Door deze waarnemingsoefening,’ vertelde hij, ‘heb ik een blik 
kunnen opvangen, van de onzichtbare werking van de Goddelijke 
Wil, die vanuit het geestelijke domein de regie voert over al het 
leven binnen het universum. 

Het is voor mij nu bijvoorbeeld heel helder geworden, waarom mijn 
moeder zo vroeg moest overlijden. Vanuit mijn aardse menszijn 
was dat veel te vroeg, maar ik kan nu inzien, dat ik daar natuurlijk 
helemaal niet over ga. Haar zielsmissie was vervuld met het op 
de wereld zetten van haar zoon. Doordat zij er als moeder niet 
voor mij kon zijn, werd in mij een sterk karakter ontwikkeld, een 
karakter dat opgewassen moest zijn tegen de aardse weerstanden, 
die ik zou tegenkomen op mijn geestelijke pad.’

De bisschop was enthousiast over de voortgang van zijn pupil.

‘En zoals ik al eerder zei,’ reageerde hij, ‘zie deze Goddelijke Wil 
niets als de wil van een persoonlijke God op een troon. In onze visie 
moet daaronder worden verstaan; het onmetelijke samenspel van 
kosmische krachten, wetten en intelligentie, waaraan alles binnen 
het universum onderworpen is. En deze Goddelijke Wil, dirigeert 
dus ook alle leven op aarde, op een natuurlijke wijze in de richting 
van een perfecte dynamische harmonie, die wij de Goddelijke 
Volmaaktheid noemen. Blijf bezig met deze oefening, en het 
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‘Wat mooi dat we op deze manier zo op het onzichtbare geestelijke 
vlak, zoveel invloed kunnen uitoefenen op het leven op aarde,’ zei 
Timeon.

‘Maar het is van belang,’ reageerde de bisschop, ‘dat we deze invloed 
alleen ‘levendienend’ inzetten, en nooit mogen gebruiken omwille 
van het eigen belang of andere kwade bedoelingen. Daarom 
worden deze hogere geestelijke vermogens alleen bekend gemaakt 
aan mensen, wiens hart zich geopend heeft en wiens innerlijk in 
voldoende mate is gezuiverd van onwetendheid en zelfzuchtigheid. 
Want deze negatieve intenties zullen als een boemerang naar 
ons terugkeren. En daar is de Wet van Dynamische Evenwicht 
verantwoordelijk voor, want die wil op energieniveau alle schuld 
vereff enen, ofwel elke verstoorde balans herstellen. 

Leg daarom bij het inzetten van de hogere creatievermogens, steeds 
je rechterhand op je hart als jouw Stille Midden. Je rechterhand 
is namelijk de schenkende hand. Met je rechterhand op je hart, 
bevestig je het helende geven vanuit je hart. Door vanuit je hart 
gedachten te denken of woorden te spreken naar anderen toe, 
waar die zich ook bevinden, bevestig je jouw intentie van Liefde en 
Waarheid,’ besloot de bisschop.

‘Klopt het, dat bij elk creatieproces de scheppingskracht van het 
denken een centrale rol speelt,’ vroeg Timeon.

‘Ja dat is juist,’ zei de bisschop. ‘De scheppingskracht van 
gedachten is immens. Je denkt dat een gedachte in je hoofd zit, 
iets persoonlijks is, en dat niemand de menselijke gedachten kan 
lezen. Maar een gedachte zet iets in beweging, soms heel subtiel 
maar soms ook heel krachtig. Als je de scheppende werking van 
gedachten leert kennen, dan zal het je duidelijk worden, dat 
het klopt, wanneer ik zeg: ‘jij wordt wat je denkt’. Want met de 
vibraties die door je gedachten worden voortgebracht, trek je 
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dragen. En met deze negatieve gedachten en woorden verspillen 
we in feite een stukje van Gods zuivere en volmaakte energie. 

Maar het omgekeerde is ook het geval,’ ging de bisschop verder. 
‘Namelijk, hoe vaker we ons inspannen om positief en constructief 
te denken, te voelen, te spreken en te handelen, hoe meer van deze 
machtige energie we genereren, om harmonie en volmaaktheid 
in de wereld te manifesteren. Tijdens je verblijf in de Heremiet, 
heeft monsieur Pierre jou laten kennismaken met de 7 paren van 
hartkwaliteiten. Deze kwaliteiten werken niet alleen door ze via je 
handelen in praktijk te brengen. Ook de woorden waarmee deze 
hartkwaliteiten worden aangeduid, dragen een helende werking 
in zich. Dus zelfs door deze woorden in een bepaalde situatie in 
je bewustzijn op te roepen, en nog meer door ze bewust uit te 
spreken, worden de helende krachten die deze woorden in zich 
dragen, op energieniveau in werking gezet,’ zei de bisschop.

‘Ja, monsieur Pierre vertelde me over de ‘helingsformule’, van 
inheemse priesters. Door het uitspreken van vier korte zinnetjes 
vanuit je hart, zal de verborgen helingskracht, die in deze woorden 
besloten ligt, je relatie weer herstellen en daarmee ook je karmische 
schuld vereff enen,’ zei Timeon.

‘Maar heb ik het goed begrepen,’ ging hij verder, ‘dat het met 
aandacht denken of uitspreken van helende woorden ook op 
afstand werkt?’ 

‘Inderdaad,’ reageerde bisschop Marty, ‘maar vergeet in dat geval 
niet de stroom van de helende energieën te adresseren. Dus noem 
steeds de volledige naam van de mensenziel, waar jij je helende 
woorden naartoe wilt zenden. Probeer deze persoon ook innerlijk 
voor je te zien. Je moet weten dat levensenergie geneigd is om je 
aandacht te volgen, en door te adresseren weet de energie waar het 
naartoe moet stromen.’
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slechts op vervolmaking is gericht.

Zie het leven als een brede stromende rivier. Als je je actief overgeeft 
aan de natuurlijke stroming, zal je leven steeds moeitelozer 
worden. Maar wanneer je probeert om je eigen persoonlijke doel 
te bereiken, en die ligt niet in het verlengde van de natuurlijke 
stroomrichting, dan zul je dat doel misschien wel bereiken, maar 
slechts door een grote inspanning te leveren. Daarbij komt, dat 
wanneer dit scheppende denken wordt toegepast door jonge zielen 
ten behoeve van het beperkte eigen belang, dit veel spanning zal 
veroorzaken in de relatie met het andere leven in de omgeving. 
Dus als jonge zielen nog geen gewetenswroeging hebben, door wat 
zij anderen aandoen, kunnen zij voor zichzelf een heel succesvol 
leven hebben en in overvloed baden,’ zei de bisschop.

‘Maar het is goed om te beseff en,’ ging hij verder, ‘dat deze jonge 
zielen, die zo leven en dus de Goddelijke Wil negeren, een schuld 
opbouwen tegenover God, dus negatief karma opbouwen.’

Hierna was hij weer een korte tijd stil.

‘Nu we over de kracht van gedachten en woorden spreken,’ 
vervolgde de bisschop zijn verhaal, ‘wil ik je ook vertellen over 
de kracht van verbeelding, want die hangt ermee samen. Je kunt 
namelijk ook met verbeelding veel binnen de geestelijke wereld 
bewerkstelligen. Als aardse mens hebben we geen idee wat 
verbeelding eigenlijk is. Als we ons iets verbeelden, dus van iets 
een innerlijk beeld vormen, zal het lagere denken ons proberen 
wijs te maken dat je het allemaal zelf fantaseert. Het zal zeggen, 
‘Het is maar verbeelding, het is niet echt. Houdt jezelf niet voor 
de gek!’ 

Maar hoe kun je iets verbeelden dat niet al werkelijk bestaat? 
Als jij je een beeld voorstelt, en dat dus innerlijk voor je ziet, 
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overeenkomstige golven of krachten aan, die op hun beurt je 
levensomstandigheden zullen creëren. Want ook gedachten zijn 
onderworpen aan de Wet van Harmonische Resonantie.

Wees je dus zo veel mogelijk bewust van je gedachten. Ontmasker 
elke negatieve gedachte en koester de gedachten die het 
harmonische leven zullen bevorderen en het natuurlijke evenwicht 
zullen herstellen. 

God nodigt ons dus uit, om niet alleen ons lichaam, maar ook 
onze geest van onreinheden te ontdoen. En dit is dus de reden, 
waarom in het 1e stadium van de scholingsweg van de katharen, 
zoveel aandacht wordt besteed aan het opzuiveren van ‘het lagere 
denken, voelen en willen’ door endura,’ zei bisschop Marty.

‘Maar begrijp ik het goed, dat creërend denken niet alleen werkt, 
wanneer dit gericht is op Gods Wil, dus op heelwording?’ vroeg 
Timeon.

‘Dat zie je inderdaad juist,’ reageerde zijn leermeester. ‘Creërend 
denken kan ook gericht zijn op het beperkte eigen belang en kan 
zelfs kwaadaardig zijn. Wel zal het verwezenlijken van wat je wilt 
bereiken, in dat geval moeilijker gaan. En dat komt, omdat je de 
energie dan tegen de natuurlijke goddelijke stroom in stuurt, die 

“Een gedachte zet 
    op energieniveau 
    iets in beweging, 
    soms subtiel en 
    soms heel krachtig
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verbeeldingskracht van de mens?’

‘Ook de natuur om ons heen,’ reageerde de bisschop, ‘is een 
uitdrukking of manifestatie van verbeeldingskracht, maar dan 
van de verbeeldingskracht van geestelijk wezens die voor God 
werken. Zo werken de engelen, die hun verblijf hebben binnen 
het hemelse rijk van de vijfde bewustzijnstrede, voortdurend om 
op aarde een schat aan natuurlijke schoonheid te produceren. En 
deze goddelijke schoonheid wordt door de mensen ‘de natuur’ 
genoemd,’ zei de bisschop.

Hier pauzeerde bisschop Marty weer even, alsof hij twijfelde of hij 
hier verder op in moest gaan.

Toch nam hij weer het woord. ‘Niet alleen engelen zijn in staat 
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dan heeft je geest dat beeld gecreëerd uit de geestelijke, ofwel 
energetische substantie van je eigen ziel. Dit gebeurt op 
vergelijkbare wijze, waarop de aardse vorm is opgebouwd uit de 
materiële substantie van de aarde. Want als dit beeld zich helder 
en duidelijk in je ziel vertoont, bestaat het ook. Dat beeld is een 
onzichtbare gedachtevorm, die in de ijlere geestelijke wereld echt 
bestaat, zoals een zichtbare materiële vorm in de grovere aardse 
wereld echt bestaat. 

Besef dat alle dingen die in de materiële wereld bestaan, een 
uitdrukking zijn van een verbeelding of gedachtenvorm, die 
eerst in de geestelijke wereld is gecreëerd. Elk voorwerp of aards 
verschijnsel, vindt dus zijn oorsprong in de verbeelding binnen 
de geestelijke wereld, of in de ‘Wereld van de Ideeën’, zoals Plato 
die noemt. Alles waarover wordt gedacht, neemt dus in de hogere 
geestelijke wereld een energievorm aan. En deze energievorm 
leeft en blijft daar bestaan. En vervolgens kan deze geestelijke 
levensvorm, zich al dan niet gaan uitdrukken in onze wereld. Zoals 
op overeenkomstige wijze een zaadje al dan niet kan ontkiemen, 
om zich als plant in onze wereld te gaan tonen,’ besloot de bisschop. 

In de weken die volgden, kwamen de leerling en de leraar 
regelmatig bij elkaar, om de leringen over schepping verder te 
verdiepen en om te oefenen in verbeelden, ofwel visualiseren.

De eerste groene blaadjes aan de struiken vlak buiten de burcht, 
kondigden aan, dat het voorjaar in aantocht was.

Toen Timeon weer bij zijn leermeester zat, begon hij met een 
brandende vraag.

‘Ik begrijp alles wat u tot nu toe over schepping heeft gezegd,’ 
zei hij. ‘Maar hoe zit dat dan met de natuurlijk vormen om ons 
heen?’ ging hij verder. ‘Die zijn toch niet een uitdrukking van de 
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soms wrede en gruwelijke dingen voortbrengen, waarmee niet het 
leven als geheel, maar alleen het eigen verlangen naar rijkdom 
of macht wordt gediend. Vandaar dat binnen de scholingsweg, 
voordat dit hoge geestelijke vermogen wordt besproken, zoveel 
aandacht wordt besteed aan de innerlijke zuivering van de lagere 
energiecentra van de inwijdeling. Met een vuurstokje kan het 
vuur worden aangestoken om een voedzame maaltijd te bereiden, 
maar daarmee kan ook een brandstapel worden aangestoken om 
een zogenaamde ketter te verbranden. Het heilzaam omgaan met 
vuur vraagt om wijsheid. Op dezelfde wijze vraagt het heilzaam 
omgaan met geestelijke scheppingskrachten om wijsheid. En wat 
wijs is, kan door het geopende hart in elke levenssituatie worden 
geweten,’ besloot de bisschop. 

Er gingen weer weken voorbij. En Timeon besteedde steeds meer 
tijd aan meditatie en contemplatie, en steeds minder aan het 
uiterlijke leven op de burcht. Gedurende die momenten van inkeer, 
kregen alle geestelijke leringen innerlijk een plek, doordat hij ze 
steeds kon verbinden aan eigen eerdere ervaringen tijdens zijn 
oefeningen. Op deze wijze transformeerde de langs uiterlijke weg 
overgedragen kennis van zijn leermeesters, die hij kon begrijpen 
met zijn hoofd, tot een innerlijk weten in zijn hart. Een innerlijk 
weten dat door de Ouden wel werd aangeduid met ‘gnosis’.
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om materiële vormen op aarde te scheppen, maar ook hoog 
ontwikkelde mensenzielen zijn soms in staat om met geestkracht, 
vanuit energiesubstantie materiële vormen te creëren. Ook Jezus 
bezat deze scheppende krachten. Denk bijvoorbeeld aan de 
wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, waarover in de Bijbel 
gesproken wordt. Ook zijn sommige Spirituele Meesters in staat 
om zichzelf hier te dematerialiseren, om zich zonder verlies van 
tijd, in een ander deel van de wereld, weer in hun fysieke gedaante 
te tonen.’ 

Timeon dacht terug aan zijn verbazing, toen monsieur Pierre hem 
destijds bij zijn aankomst op Montsegur, stond op te wachten. 
Het was onmogelijk geweest, dat hij de weg te voet had afgelegd. 
Dus ook zijn vorige leermeester beschikte over dat bijzondere 
vermogen, waar de bisschop nu over spreekt, dacht hij.

‘Deze bijzondere scheppende vermogens,’ ging bisschop 
Marty verder, ‘die door nog onwetende mensenzielen wel 
‘wonderen’ worden genoemd, sluimeren in elk mens op de vijfde 
bewustzijnstrede. Ook Jezus had de hoogste inwijdingsgraad 
bereikt en kon voorbij de normale natuurwetten gaan. Als 
Spiritueel Meester liet hij ons weten, dat deze hogere vermogens 
in ieder van ons wachten om ontdekt te worden. En zij zullen tot 
ontwaken komen, wanneer wij de weg gaan, die ook hij ging. Zei 
Jezus niet: ‘Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, 
ook doen, en hij zal grotere doen dan deze’.’

En hier stopte de bisschop weer even, omdat hij zag dat Timeon 
hem een vraag wilde stellen.

‘Maar klopt het, dat de mens zijn scheppende verbeeldingskracht 
ook kan misbruiken?’ vroeg Timeon.

‘Inderdaad,’ reageerde bisschop Marty, ‘de mens kan daarmee 
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raken. Deze strategie van de kruisvaarders, had in veel eerdere 
situaties namelijk goed gewerkt. De verdedigers op Montsegur 
waren echter goed bevoorraad. Ook waren ze in staat om hun 
ondersteuningslinies open te houden, gesteund door veel mensen 
van de lokale bevolking. Er werden zelfs nieuwe versterkingen 
aangevoerd. Ondanks de belegering, bleef het lange tijd relatief 
rustig op de berg. Na de spanning van de eerste weken, ontmoetten 
de bisschop en Timeon elkaar nu weer regelmatig, om hun 
gesprekken voort te zetten.

De bisschop voelde dat het tijd was voor de laatste leringen binnen 
de vijfde stap, dus de stap waarin hij Timeon wilde laten zien, hoe 
hij de hogere kennis die eerder besproken was, kon toepassen in 
zijn dagelijkse leven. Met deze laatste leringen over het proces van 
schepping via geestkracht, zou de vijfde inwijdingsgraad worden 
afgerond. De bisschop nodigde Timeon uit om elkaar die middag, 
op het plateau buiten de burcht te ontmoeten. Toen ze in de warme 
zomerzon weer tegenover elkaar zaten, begon de bisschop weer te 
praten.

‘Toen we spraken over de Wet van de Heilige Cirkel, hebben we 
het ook al gehad over het proces van creatie. Ik wil met jou verder 
spreken over het in praktijk brengen van schepping via geestkracht, 
ofwel via de kracht die in woorden of gedachten zit opgesloten. We 
gaan daarbij kijken naar de vraag, hoe je ervoor kunt zorgen, dat 
gerechtvaardigde verlangens of behoeften, zich op een natuurlijke 
wijze in jouw leven verwezenlijken.

Het scheppen via geestkracht, mag dus alleen als het gaat om 
scheppingen vanuit zielsverlangens, dus verlangens die niet 
voortkomen uit het zogenaamde ‘onware zelf’, dat slechts op 
eigen belang is gericht. Want met het verwezenlijken van je 
zielsverlangens, dus van de verlangens van je Ware Zelf, wordt geen 
schade veroorzaakt aan andere levensvormen, of aan het leven als 

Timeon en de katharenschat

172

Decaan 9.2  Centaurus
de Venus-Maagd (2 tot 11 september)

praktische zin & productiviteit

Zoon van de mensen en van God

De zomerzon van 1243 begon nu sterk aan kracht te winnen. Het 
was begin mei en het werd ook op Montsegur steeds warmer. Buiten 
de burcht bloeide op de hellingen van de berg een bloemenpracht.

Vannacht is duidelijk geworden, wat de reactie van de paus is, 
op de moordaanslag op de inquisiteurs van een jaar geleden. 
Een grote troepenmacht heeft stelling genomen aan de voet van 
Montsegur. Het leger staat onder leiding van Hugues des Arcis, 
die opereert onder de geestelijke leiding van de aartsbisschop van 
Narbonne. Bisschop Marty was bedroefd. Dit was waar hij voor 
vreesde. ‘Geweld roept nieuw geweld op en daarom streven de 
katharen geweldloosheid na,’ had hij eerder tegen Timeon gezegd.

De soldaten en ridders binnen de burcht zijn in opperste staat van 
paraatheid gebracht. Toch zijn de bewoners op Montsegur niet in 
paniek. De burcht is in hun ogen onneembaar, maar het leven zal 
er niet gemakkelijker op worden. 

In de weken die volgden, werd de strategie van de belegeraars 
duidelijk. Voor rechtstreekse beschietingen bleek de burcht te 
hoog te liggen. Daarom wilden ze de burcht afsluiten van de 
buitenwereld, waardoor water en de voorraden snel op zouden 
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Dus een mannelijk deeltje dat dezelfde vibratie heeft, dus dat een 
passend antwoord is op het verlangen. En deze aantrekking vindt 
op een natuurlijke wijze plaats, door de werking van de Wet van 
Harmonische Resonantie, want die zorgt ervoor dat het gelijke, het 
gelijke aantrekt. En zoals eerder gezegd, vindt er op het moment 
dat deze twee energiedeeltjes, binnen de Bewustzijnssubstantie 
van het Oerveld elkaar ontmoeten, een zogenaamde ‘geestelijke 
conceptie’ plaats. En door dit samenvallen van het verlangen 
als vrouwelijk Yin-deeltje, en het antwoord als mannelijk Yang-
energiedeeltje, ontstaat een geestkiem, en dat is een beginsel van 
nieuw leven. Op deze wijze is ooit het levensbeginsel van alles en 
iedereen ontstaan. Je zou het ook als volgt kunnen zeggen,’ zei 
de bisschop. ‘De vrouwelijke voedingsbodem van het verlangen, 
wordt bevrucht door een precies passend mannelijke zaadje als 
idee.’ 

En hier nam bisschop Marty weer even een korte pauze, om dit 
belangrijk feit tot de geest van zijn leerling te laten doordringen. 

‘En zo ontstaat,’ ging hij weer verder, ‘uit het samensmelten van 
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geheel. Eerder stelden we, dat de ziel een straal is van God. In 
het verlengde daarvan zeggen we nu, dat een zielsverlangen een 
straal is van de Wil van God. Verlangens van het zogenaamde 
‘schijn-zelf’, waarmee je alleen je eigen belang dient, lenen zich 
dus niet voor verwezenlijking via de geestelijke scheppingsweg,’ 
waarschuwde de bisschop.

Timeon was ongeduldig, en onderbrak de bisschop. ‘Dus ook ik 
kan mij deze manier van scheppen eigen maken?’ vroeg hij. 

‘Natuurlijk. In ieder mens sluimert het zaad van dit hoge geestelijke 
vermogen. Maar zoals ik eerder zei, mogen wij er alleen over 
spreken met mensen, die binnen onze scholingsweg, het begin van 
de vijfde inwijdingsgraad hebben bereikt. 

Laten we eens kijken hoe creatie via geestkracht in zijn werk gaat. 
Als voorbereiding is het van belang, dat jij je geest leeg maakt, en 
je je aandacht richt op het Stille Midden in je hart. Wanneer een 
oprecht verlangen of behoefte aan iets in je opkomt, leg deze dan 
met je aandacht op het altaar van je Stille Midden. Daarmee leg je 
het in de schoot van God, ofwel in het vormeloze Oerveld waaruit 
alles voortkomt.

Kun je inzien,’ vroeg de bisschop aan Timeon, ‘dat elk verlangen 
een vrouwelijke Yin-kracht vertegenwoordigd? Dat wil zeggen, 
dat het een ontvankelijk energiedeeltje is met een bepaalde 
trillingsfrequentie.’

‘Ja,’ reageerde Timeon. ‘Een verlangen zie ik voor me als een soort 
zuigende beweging, en dat is dus Yin-energie.’

‘Goed,’ ging de bisschop verder, ‘door innerlijk je aandacht op dat 
verlangen te blijven richten, zal dat vrouwelijke deeltje, vanuit het 
Oerveld een scheppend deeltje van mannelijke energie aantrekken. 

Poort 9. Timeon ingewijd in de Goddelijke Scheppingsweg



177

een gedachtevorm, die precies past op het verlangen, waarmee 
je het bewuste geestelijke scheppingsproces begon. Kneed de 
energiesubstantie van het idee, als het ware innerlijk met je 
aandacht, tot een mentaal droombeeld of gedachtenvorm, dat een 
volmaakt antwoord is op je verlangen. Zie deze gedachtevorm of 
dat droombeeld voor je geestesoog steeds levendiger worden. Blijf 
je aandacht innerlijk focussen op de gedachtenvorm, door er ook 
woorden aan te geven. 

Zo zal het idee uitgroeien tot een levend beeld. Met andere woorden, 
de gedachtenvorm zal verzadigd raken van levensenergie, en de 
grens bereiken van de innerlijke of geestelijke wereld naar de 
buitenwereld van de materiële vormen. 

Het antwoord op jouw verlangen is nu bijna werkelijkheid 
geworden. De gedachtevorm moet alleen nog gematerialiseerd 
worden in de aardse werkelijkheid. Blijf je aandacht focussen op 
de gedachtevorm of het beeld, maar nu door je te focussen op ‘Li’, 
ofwel op de noodzakelijke aardse energie.’ zei de bisschop.

‘Maar hoef ik dan helemaal niets te doen?’ vroeg Timeon.  

‘Ja zeker wel,’ was de reactie van zijn leermeester. ‘Als het idee rijp 
is, moet je nu de ‘Li-energie’ naar dat droombeeld sturen. Ofwel 
doe nu alles binnen de aardse wereld wat nodig is, om de nog 
onzichtbare gedachtevorm of het beeld, zich te laten manifesteren 
in een waarneembare aardse vorm. Kortom; ga op zoek naar de 
middelen en de mensen die voor de realisatie van het droombeeld 
onontbeerlijk zijn,’ besloot de bisschop. 

‘Hier past nog wel een belangrijke waarschuwing,’ ging 
bisschop Marty verder. ‘Het is belangrijk om tijdens dit bewuste 
scheppingsproces via geestkracht, je geest niet te laten afdwalen en 
er ook geen moment aan te twijfelen, of het je wel zal lukken. Want 
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een verlangen en een idee, een zogenaamde ‘intentie’. En deze 
intentie kun je zien als een soort geestkiem, die van binnenuit 
de natuurlijke neiging heeft om zich te gaan verwezenlijken. En 
deze geestkiem of geestelijke oervorm, dus de intentie, werd in het 
Oude China ‘Yi’ genoemd.

Op deze wijze wordt ‘Iets’, ofwel een onzichtbare beginvorm, 
opgeroepen uit het ‘Niets’, ofwel uit het vormeloze Oerveld. En dat 
vormeloze Scheppingsveld waaruit alles voortkomt, werd in het 
Oude China ‘Wu-Ji’ genoemd,’ zei de bisschop.

Er kwam weer een vraag in Timeon op. ‘Is dat Scheppingsveld 
waarover u nu spreekt, hetzelfde als, wat wij ooit de scheppende 
Vader/Moeder-God hebben genoemd?’ vroeg hij.

‘Dat heb je goed onthouden,’ reageerde de bisschop. ‘Elke 
wijsheidstraditie gebruikt weer andere begrippen, maar die 
verwijzen steeds weer naar dezelfde fenomenen. Maar laat ik 
verder gaan met de uitleg van het scheppingsproces,’ zei hij.

‘Nu de geestkiem of de intentie, uit de samensmelting van een 
verlangen en een idee is ontstaan, zal deze in de geestelijke wereld 
willen rijpen tot een voldragen gedachtevorm of ziel. En als 
ontwaakte mens, kun je dat natuurlijke proces bewust helpen, door 
innerlijk je aandacht te focussen op die intentie of dat idee. Door 
deze focus stuur je als het ware, met je aandacht de levensenergie 
‘Qi’ naar het idee ‘Yi’ dat wil rijpen. En door deze bewust gerichte 
aandacht, zal de prille geestkiem in de onzichtbare innerlijke 
wereld, uitgroeien tot een voldragen gedachtevorm of blauwdruk. 
Besef dat de levensenergie ‘Qi’, de natuurlijke neiging heeft om 
steeds jouw aandacht of bewustzijn te volgen, dus je kunt dan met 
je aandacht de stroom levensenergie sturen.

Probeer dat eerste idee voor je geestesoog te laten groeien tot 
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En ook dat gebeurde, toen een mannelijk Yang-deeltje en een 
vrouwelijk Yin-energiedeeltje, zich met elkaar verenigden. Uit 
die geestelijke conceptie ontstond op dat moment een geestkiem 
of wezenskern, als beginsel van nieuw leven, dus van jouw leven. 
En daarmee verscheen jij als unieke ziel, vanuit het Oerveld, in 
de hoogst trillende ervaringsdimensie, ofwel de 7e dimensie van 
de gelaagde kosmos. En bij het verschijnen binnen dit hoogste 
energieveld, ving jouw Grote Zielenreis aan. 

Deze Zielenreis heeft de vorm van een soort lemniscaat of 8-vorm, 
die vanuit het hoogste punt, door het gelaagde scheppingsveld met 
zijn 7 rijken of dimensies naar beneden stroomt. Het bovenste 
deel van de lemniscaat als stromingsmodel stelt het onzichtbare 
geestelijke domein voor, en het onderste deel vertegenwoordigt 
het zichtbare aardse domein. Het bovenste punt van de lemniscaat, 
grenst aan het Oerveld of het Scheppingsveld, dat de achtergrond 
van de hele schepping vormt. Dat hoogste punt is het zogenaamde 
‘Nulpunt’, en daar vindt de geestelijke conceptie plaats, dus wordt 
de geestkiem gevormd, die dus het begin van elk nieuw leven is,’ 
zei de bisschop.

Na een korte stilte ging hij weer verder.
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elke twijfelgedachte of afdwalende gedachte, zal de lichtkracht 
van de sterk geconcentreerde aandacht verstrooien, en daarmee 
zal de geestelijke scheppingskracht afnemen. Dus je positief en 
geconcentreerd blijven richten op het resultaat, is een belangrijke 
voorwaarde voor succes. Als oefening vraag ik je nu, om in de 
komende weken een aantal keren dit scheppingsproces, vanuit 
geestkracht, volgens de drie scheppingsstappen Yi, Qi en Li, in 
praktijk te brengen.’

Dit waren voorlopig de laatste woorden van de bisschop.

Er gingen weer weken voorbij, zonder dat Timeon zijn leermeester 
sprak. Zijn meeste aandacht ging naar zelfstudie en meditatie. 
Timeon was gefascineerd geraakt, door deze laatste leringen 
over het scheppingsproces. Hij oefende, wanneer het maar even 
mogelijk was. In het begin was hij wat teleurgesteld, omdat het 
niet direct lukte. Maar hij realiseerde zich, dat dit waarschijnlijk 
kwam, doordat hij zijn aandacht niet steeds gefocust kon houden. 
Er waren ook momenten waarop hij twijfelde aan de werking van 
het geestelijke creatieproces. Maar na verloop van tijd ging het 
steeds beter lukken. Zijn verbazing groeide over het resultaat en 
over zijn eigen geestelijke scheppingsvermogen.

Toen Timeon de bisschop in de burcht tegen het lijf liep, vroeg 
deze om die middag weer bij hem langs te komen. 

Bisschop Marty was heel blij met de indrukwekkende verhalen van 
Timeon.

‘Het is interessant om te beseff en, dat elke schepping, dus ook 
de schepping van jou als ziel, ooit op dezelfde wijze aanving,’ zei 
de bisschop. ‘Ook jouw ziel is vele levens geleden, voortgekomen 
uit het Scheppende Oerveld, ofwel uit de Vader/Moeder-God van 
het universum, die dus ook wel de Ene, of het Al wordt genoemd. 
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‘Ja dat klopt,’ reageerde bisschop Marty. ‘In de laagste 
ervaringsdimensie, dus in de fysieke wereld aangekomen, is in 
de ziel het gevoel van afgescheidenheid, dus van de kloof met zijn 
goddelijke oorsprong, het grootst. En vanuit dat onbewuste gevoel 
van heimwee naar de oorspronkelijke eenheid binnen de Oerbron 
waaruit hij voortkwam, vindt op dit laagste punt de omkering plaats. 
Door de ervaringen die de ziel opdoet in het laagste rijk, ontkiemt 
in het centrum van de ziel het bewustzijnszaadje, dat bij die laagste 
ervaringswereld hoort. En met deze eerste bewustzijnsoogst, 
gaat de neergaande Scheppingsweg hier over in de opklimmende 
Bewustwordingsweg. 

De Liefde in het hart van de mensenziel is de drijvende kracht, die 
hem als het ware weer terugtrekt naar de oorspronkelijke eenheid 
waaruit hij ooit voortkwamen. En gedurende de weg omhoog die 
dan volgt, doortrekt de ziel weer de 7 sferen of ervaringsdimensies, 
maar dan in omgekeerde richting. Dus nu in de richting van de 
sferen met steeds fi jnere vibraties, ofwel in de richting van een 
steeds grotere eenheid. 

En gedurende die opklimmende Bewustwordingsweg, wordt bij het 
bereiken van weer een nieuwe, hoger trillende sfeer, een nieuwe 
bewustzijnsgraad geopend. En vanaf het midden van de neutrale 
vierde ervaringsdimensie, zullen de geestelijke rijken zich weer 
voor de ziel gaan openen,’ besloot  bisschop Marty.

‘Maar moet de ziel dan niet eerste weer door die zogenaamde 
‘Draaideur van Geboorte en Dood’ gaan?’ vroeg Timeon.

‘Normaal gesproken wel, maar dat hoeft niet persé,’ reageerde de 
bisschop. ‘De ontwaakte ziel kan de geestelijke ervaringsdimensies 
ook al leren kennen, terwijl hij nog gewoon op aarde in een fysiek 
lichaam leeft.’
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‘Vanuit dat beginpunt in de zevende ervaringsdimensie, begint 
de geestkiem zijn neerdalende reis, waarin de geestkiem rijpt tot 
een ziel. Het onderste punt van de lemniscaatvormige reis van de 
ziel, ligt binnen de eerste dimensie ofwel in de aardse sfeer. De 
rijpingsweg van de geestkiem begint dus in de hoogst trillende 
geestelijke dimensie, en daalt langzaam af naar het laagst trillende 
rijk van de fysieke vormen. Wanneer de prille ziel nu, vanuit die 
zevende ervaringsdimensie zijn afdalende Scheppingsweg door 
de 7 sferen aanvangt, neemt de ziel uit de substantie van elk van 
de 7 sferen, een specifi eke aanleg in zich op. Zo verzamelt de ziel 
de aanleg van steeds lager trillende energielichamen. En in deze 
aanleg ligt de weg besloten die de ziel moet gaan, om tot een 
hoger inzicht te komen. In de drie geestelijke rijken, die je je moet 
voorstellen binnen het bovenste deel van de lemniscaat, is dat de 
aanleg van drie geestelijke voertuigen of lichamen. 

En dan nadert de ziel, in zijn neerdalende weg, de vierde dimensie, 
ofwel het overgangsgebied of niemandsland tussen de hemelse en 
de aardse sferen. En wanneer de ziel binnen deze neutrale vierde 
sfeer is aangekomen, verlaat hij het geestelijke domein. In het 
midden van het niemandsland, gaat de ziel door de zogenaamde 
‘Draaideur van Geboorte en Dood’. En daarmee verlaat hij de drie 
hogere bestaanssferen, om de drie aardse rijken te betreden, dus 
het ons zo vertrouwde mensenrijk, het dierenrijk en het plantenrijk. 
En wanneer de ziel de laagst trillende aardse sfeer heeft bereikt, 
wordt als laatste, vanuit de materiële substantie, de aanleg van een 
fysiek lichaam gevormd. Op deze wijze bekleedt de ziel zich dus, 
gedurende zijn afdalende Scheppingsweg door de 7 sferen, met de 
aanleg van 7 lichamen of voertuigen, die een steeds grovere trilling 
hebben,’ besloot de bisschop zijn verhaal.

‘Maar in het stromingsmodel van de lemniscaat, gaat de ziel toch 
ook weer omhoog?’ merkte Timeon op. 
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in het centrum van de ziel is getransformeerd tot bewustzijnslicht. 
De Veelheid wordt dan weer Eén, ofwel de ziel valt dan weer samen 
met de Ene, met het Oerveld, ofwel met de Vader/Moeder-God, die 
zijn oorsprong en tegelijk zijn bestemming is.’

‘Kun je dan zeggen,’ onderbrak Timeon zijn leermeester, ‘dat 
de scholingsweg van de katharen, dus het ‘Pad van Liefde en 
Waarheid’, deze opklimmende Bewustwordingsweg volgt?’

‘Ja, zo kun je dat inderdaad zien,’ zei de bisschop. ‘Maar je moet 
wel beseff en, dat die opklimmende ‘Weg van Inzicht’ niet in één 
leven afgelegd zal worden. Deze neemt meestal vele levens in 
beslag. Steeds zal de ziel weer een nieuwe cyclus afl eggen. En 
steeds zal deze bestaan uit een neergaande weg en weer opnieuw 
een opklimmende weg. En in elke opklimmende beweging, zal door 
het groeiende bewustzijn, steeds weer een nieuw stukje inzicht in 
het levensmysterie worden ontsloten. 

Je kunt die Grote Reis van de Ziel door de vele levens heen, je ook 
voorstellen als een spiraalvormige weg, dus als een spiraal die na 
elke cyclus wijder wordt. Dit zal doorgaan, totdat op de hoogste 
van de 7 bewustzijnstreden, door het maximaal verruimende 
bewustzijn, uiteindelijk alle inzicht ontsloten is. Dan is de ziel zich 
bewust geworden van alle kennis, zowel van de lagere kennis van 
de aarde, alsook van de hoge kennis van de geestelijke wereld. Dan 
heeft de mensenziel het Grote Levensmysterie doorzien, en is een 
Meester of Heilige geworden, waarmee zijn bestemming is bereikt. 

En op die hoogste trede, bereikt de geestelijk volwassen geworden 
mensenziel, het zogenoemde ‘Kosmisch Bewustzijn’, dat ook wel 
wordt aangeduid met ‘Godbewustzijn’. Dan spreekt de ziel, de 
woorden die ook Jezus ooit sprak: ‘De Vader en ik, Wij zijn Eén.’’

Weer was de bisschop even stil.
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Voordat bisschop Marty verder ging met zijn verhaal, pauzeerde 
hij even.

‘En besef wel,’ ging hij na een korte stilte verder,’ dat al het bezielde 
leven binnen het universum, deze weg volgt, dus de weg die als 
een soort stromingsmodel in de vorm van een lemniscaat, kan 
worden voorgesteld. Dit grote goddelijke evolutieproces van de ziel 
bestaat dus uit een ritmische afwisseling tussen twee bewegingen. 
Het invouwen tijdens de neergaande Scheppingsweg, wordt 
op elk bestaansniveau gevolgd door het ontvouwen tijdens de 
opklimmende Bewustwordingsweg, die dus ook wel de Inzichtweg 
wordt genoemd. 

En dit cyclische groeiproces van de ziel zal zich blijven herhalen, 
totdat alle bewustzijnspotentie, die ook wel karma wordt genoemd, 

“En het cyclische 
    groeiproces van 
    de ziel zal zich blijven  
    herhalen, totdat alle 
    bewustzijnspotentie in 
    het centrum van de ziel  
    is getransformeerd 
    tot bewustzijnslicht
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aan de 7 Kosmische Levenswetten. Je hebt ook gezien hoe deze 
kosmische wetten, de regie voeren over onzichtbare werkingen 
achter al het zichtbare leven op aarde. Je hebt je hart geopend 
en geleerd om deze innerlijke ordening en geestelijke wetten te 
gehoorzamen, en daarmee de Goddelijke Wil te volgen. En ook 
hebt je kennis gemaakt met de wijze, waarop de Vader/Moeder-
God alles heeft geschapen wat wij nu de schepping noemen. Je 
hebt zelfs deze Goddelijke Scheppingsweg via geestkracht, in 
praktijk gebracht. En daarmee ben je een medeschepper van God 
geworden. Door al jouw toewijding aan de Wil van God, heb je de 
vijfde inwijdingsgraad verdiend.’

Toen nam de bisschop het blauwe gewaad van zijn arm en hing 
het over de schouders van de inwijdeling. Timeon was zichtbaar 
ontroert.

‘Dit gewaad brengt jou het vermogen,’ ging de bisschop verder, ‘om 
alles van binnenuit te begrijpen en deze verborgen kennis toe te 
passen in je leven. Dus vanaf nu, zul je in alles de Wil van God gaan 
zien en er naar verlangen deze te volgen. Kortom, bij het verlaten 
van deze trede laat je jouw persoonlijke wil achter, om daarvoor in 
de plaats de wil van je schepper te volgen.’

Na een korte stilte, sprak bisschop Marty nog een paar afsluitende 
woorden.

‘We hebben uitvoerig besproken, dat de Goddelijke Wil van het 
universum, zich in alles richt op de hoogste harmonie en liefdevolle 
samenhang binnen de kosmos. En dat wordt wel de Goddelijke 
Volmaaktheid genoemd, die in het hoogste hemelrijk, ofwel in de 
zevende dimensie heerst. Wanneer jij vanaf nu, vanuit je geopende 
hart verder leeft, overeenkomstig deze Goddelijke Wil, zal ook jij 
uiteindelijk de Goddelijke Volmaaktheid bereiken. En weet dat dit 
de gelukzalige eindbestemming is, die voor elke mensenziel op de 
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‘Is die grote spiraalvormige reis van de ziel, die dus uit een zich 
steeds herhalende cyclus of lemniscaat bestaat, jou nu duidelijk?’ 
vroeg hij tot slot aan Timeon.

‘Het is mij nu duidelijk geworden, hoe de inwijdingsweg die ik nu 
volg, verankerd ligt in de natuurlijke cyclus van de grote zielenreis,’ 
zei Timeon. 

‘Nu het mysterie van de Schepping en van de Goddelijke Wil 
zich in jou heeft geopenbaard, lijkt het mij, dat we de vijfde 
inwijdingsgraad, kunnen afronden,’ zei de bisschop. ‘Ik wil je 
vragen, om over twee dagen na het ochtendmaal naar de kapel hier 
op de burcht te komen. Het is dan 21 juni, de dag dat de zon op zijn 
hoogste punt staat. Ik zal daar op je wachten.’ 

Bij het opstaan verheugde Timeon zich op de korte plechtigheid. 
Voor de 5e keer zou hij een trede verlaten om op te klimmen naar 
een volgende. En steeds moest er iets worden achtergelaten om 
een nieuw vermogen te verwerven.

Toen hij de kapel naderde, zag hij dat de deur al openstond. 
Voor in het broederschapsruimte stond bisschop Marty in een 
prachtig purperen kleed op hem te wachten. Over zijn arm 
hing een lichtblauw gewaad. Toen ze elkaar naderden, gaven ze 
elkaar zwijgend een liefdevolle glimlach en een vredeskus. Het 
was hoogzomer en de zonnestralen bereikten de ruimte door de 
hoge openingen in de dikke muren. Er hing een intieme sfeer. De 
leermeester en de leerling waren in communie voor dit bescheiden, 
maar verheven ritueel. Toen begon bisschop Marty zacht te praten.

‘Op de vijfde bewustzijnstrede die je nu gaat verlaten, om verder te 
klimmen, heb je de scheppingskracht van de Goddelijke Wil leren 
kennen. Je hebt gezien, hoe deze Goddelijke Wil zich uitdrukt in de 
krachten van de sterren en de planeten, die hun dynamiek ontlenen 
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Hier hield de bisschop even stil, voordat hij zijn laatste zin uitsprak.

‘Breng jezelf nu in je Stille Midden, ga met je aandacht naar je hart 
en ervaar daar de Goddelijke Liefde en Waarheid. Verblijf daar 
enige tijd in aanbidding.’

Timeon sloot zijn ogen en alles werd stil. Door meditatie passeerde 
hij innerlijk de lagere rijken, en in zijn hart aangekomen, kon hij 
zijn verbondenheid met God ervaren en zich overgeven aan de 
aanbidding van de Ene.

Voor even was hij weer thuis.
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hoogste trede wacht. 

En in de weg daar naartoe, zal jou de Goddelijke Genade, ofwel 
de Goddelijke Welwillendheid in toenemende mate ten deel gaan 
vallen. En dat komt, omdat jouw energieveld, in toenemende mate 
harmonisch zal gaan mee resoneren met het Goddelijke Veld 
van het universum, dat dus in alles op een dynamische balans is 
gericht. Je zult dan ervaren dat je leven moeitelozer wordt, en dat 
je innerlijke vrede, vrijheid en vreugde zullen toenemen. Want dat 
is jouw geboorterecht als zoon van de Vader/Moeder-God van het 
universum. Geef je vanaf nu, vanuit Liefde, in groot vertrouwen 
over aan de Wil van God, en jou kan niets fataals meer overkomen, 
omdat je gedragen wordt in Gods armen. Je zou ook kunnen 
zeggen, dat je wordt gedragen door de golven van de onmetelijke 
kosmische oceaan, die in een levendige harmonie verkeert.’
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spanning. ‘Als je een overweldigende emotie of spanning ervaart,’ 
had ze toen gezegd, ‘laat deze er dan helemaal zijn. Stop niets weg. 
Voel alleen maar, en ga er in je hoofd geen verhaal van maken. 
Blijf gewoon met je aandacht bij het gevoel, ook als dat heel lastig 
voelt. Die ervaring is heel natuurlijk. Het is namelijk aangeroerde 
energie die een uitweg zoekt. En wanneer jij toelaat om deze 
energie er helemaal te laten zijn, zal deze op een natuurlijk wijze 
weer in evenwicht willen komen. Op deze wijze begint binnen 
enkele minuten je innerlijke vrede zich weer te herstellen.’ 

Toen hij zich deze woorden weer herinnerde, zocht hij een rustige 
plek, en deed hij wat zijn oma hem had geleerd. Het duurde 
inderdaad niet lang, of hij werd weer rustiger. Natuurlijk was 
er nog wel het verdriet, maar dat gevoel had hem niet langer in 
bezit genomen. Toen hij weer helemaal tot zichzelf gekomen was, 
voelde hij een verlangen in zich opkomen, om zijn vader een laatste 
liefdevolle groet te gaan brengen. Tegelijkertijd realiseerde hij 
zich, dat dit, door de belegering, nagenoeg onmogelijk was. Toen 
hij hierover met zijn leermeester sprak, adviseerde deze, om zijn 
groet langs geestelijke weg naar de ziel van zijn vader te sturen. 

‘Breng nu in praktijk, wat ik je tijdens je voorbereiding op je vijfde 
inwijding heb geleerd, over communicatie met de geestelijke 
gebieden. Besef dat de waarachtige liefde, die tussen twee zielen 
is gegroeid, nooit meer verbroken kan worden. Deze zielen zijn 
voor eeuwig met elkaar verbonden, ongeacht in welk van de twee 
werelden ze vertoeven.’ zei de bisschop.

‘Wilt u voor mij nog even in herinnering roepen, wat mij daarbij te 
doen staat?’ vroeg Timeon.

‘Natuurlijk. Leg als eerste je rechterhand op je hart, dus de hand 
van het schenken. Trek vervolgens je aandacht terug uit de aardse 
werkelijkheid, dus ook uit je lichaam, je emoties en je gedachten. 
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Decaan 9.3  Boötes
de Mercurius-Maagd (12 tot 23 september)

praktische zin & wijsheid

De Verkondiger van Gods Woord is komende

De zomer van 1243 was inmiddels over zijn hoogtepunt heen, maar 
het was nog steeds warm. Soms namen de beschietingen van de 
belegeraar toe. Toch maakte deze nog geen vorderingen. Langs 
de geheime routes konden de bewoners van de burcht nog steeds 
worden bevoorraad. Zowel de soldaten als de bewoners op de berg 
leefden in de verwachting, dat de troepen van de kruisvaarders de 
belegering spoedig zouden opgeven. In hun ogen was het duidelijk 
dat Montsegur een onneembare vesting was. Kortom, het leven op 
de berg verliep relatief rustig en ook Timeon genoot van de zomer. 
Ook genoot hij van het spelen met Hector en van het samenzijn 
en de mooie gesprekken met zijn vriend Jourdain, op de hoge 
uitkijkpost van de burcht. 

Maar op een avond in augustus werd zijn ontspannen leven op de 
berg ruw verstoord. Toen brachten de bevoorraders van de burcht, 
een trieste boodschap mee voor Timeon. Ze wisten te vertellen, dat 
zijn vader twee dagen daarvoor, in Minerve aan de kortstondige 
ziekte was bezweken. Timeon was zeer geschokt door het bericht 
en voelde zich intens verdrietig. 

Toen herinnerde hij zich de woorden van zijn oma, toen ze 
spraken over het zoeken naar een uitweg uit een intense innerlijke 
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Na het gesprek met de bisschop, zocht Timeon een plek op, waar 
hij niet gestoord kon worden. Daar deed hij wat de bisschop hem 
zojuist had gezegd. Na zijn boodschap te hebben verzonden, 
daalde een geluksgevoel over Timeon neer. Hij voelde een diepe 
wederzijdse liefde tussen hem en zijn vader, en wist dat alles goed 
was. Er was weer vrede in hem. 

Na zeven dagen rouw, die Timeon in gebed en meditatie had 
doorgebracht, vroeg de bisschop hem, om weer bij hem langs 
te komen voor nieuwe leringen. Toen ze weer tegenover elkaar 
zaten, vroeg Timeon aan de bisschop, of hij hem een vraag mocht 
voorleggen.

‘Maar natuurlijk mijn jongen. Jij bent mijn leerling, en als 
geestelijke vader ben ik voor jou beschikbaar om al je vragen te 
beantwoorden.’
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Dus ontspan je volledig en maak je geest leeg. Richt dan al je 
aandacht op het Stille Midden in je hart. Want alleen daar kan een 
weldadige stilte en vrede worden gevoeld. Besef dat je geopende 
hart het punt is, van waaruit je in verbinding staat met het hart alle 
leven binnen het universum, dus ook met het centrum van de ziel 
van je vader.

Formuleer nu in je geest spontaan een liefdevolle boodschap voor 
je vader. Laat de essentie van deze boodschap uit je hart komen, 
niet uit je hoofd, maar wacht even met het uitspreken ervan. 
Formuleer nu vervolgens het adres, waar je boodschap naartoe 
moet worden gezonden. Dat wil zeggen, dat je de volledige naam 
van je vader in je geest uitspreekt. Concentreer je daarbij op het 
beeld van je vader, zoals jij dat in je hart met je meedraagt. 

Spreek vervolgens jouw boodschap hardop uit. En wees dan stil.

Hier stopte de bisschop even.

‘En voel tenslotte in je hart,’ ging hij verder, ‘hoe deze boodschap 
in het centrum van de ziel van je vader is ontvangen. Weet dat je 
op deze wijze, los van tijd en ruimte, op geestelijke niveau kunt 
communiceren met zielen die elders op aarde zijn. Maar ook met 
zielen die inmiddels door de ‘Draaideur van Geboorte en Dood’ 
zijn gegaan, en nu in de hemelse sferen vertoeven.’ zei de bisschop 
tot slot.

Na deze woorden van de bisschop, herinnerde Timeon zich, dat 
ook oma hem destijds in Carcassonne had geleerd, om contact 
met zijn gestorven moeder te maken. ‘Dit vraagt wel om een beetje 
oefenen, maar dit kan allemaal dus echt,’ had zij toen gezegd. En 
in de nacht daarna, had hij in een mooie droom, voor het eerst 
het gezicht van zijn moeder gezien. Hij wist nog hoe gelukkig hij 
daarmee was.
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wakker blijven, totdat hij in de vijfde bewustzijnsdimensie, dus 
binnen het Veld van de Goddelijke Wil, de grens bereikt van de 
overeenkomstige vibratie binnen dat veld. Omdat het bewustzijn 
in het centrum van zijn ziel, zich tot die vibratie geopend heeft, 
is hij in staat om het geestelijk leven bewust waar te nemen, dat 
binnen zijn bewustzijnsbereik ligt.’

‘Maar is dat ook hier op aarde niet het geval?’ vroeg Timeon.

‘Inderdaad,’ reageerde de bisschop. ‘Elke mensenziel in deze 
zichtbare wereld, zal slechts kunnen waarnemen, wat binnen zijn 
bewustzijnsbereik ligt. En voor jonge zielen, zal zich dat beperken 
tot de lagere aardse sferen. Maar oudere zielen, die al vele 
evolutierondes door de sferen hebben gemaakt, kunnen ook al in 
de hogere werelden schouwen, terwijl ze nog in het fysieke lichaam 
op aarde zijn. En het zal duidelijk zijn, dat na elk aards leven, 
waarin het bewustzijn zich verder heeft verruimd, dat bereik groter 
zal worden. Totdat het volledige bewustzijnspotentieel zich na vele 
levens, op de zevende bewustzijnstrede geheel heeft geopend. Dan 
zal ook deze ziel bewust deelgenoot worden aan het goddelijke 
leven binnen dat hoogste veld. Dan is de ziel Thuis gekomen in 
het ‘Veld van Goddelijke Volmaaktheid’, dat door Meesters wordt 
bewoond, die ook wel heiligen of goden worden genoemd,’ zei de 
bisschop.

‘En in het groeien naar dat verheven niveau, ligt de goddelijke 
bestemming van elke mensenziel,’ voegde hij daar tot slot nog aan 
toe.

‘Is hiermee jouw vraag beantwoord?’ vroeg de bisschop.  

‘Mijn inzicht in de bewustwordingsreis van de ziel is hiermee 
enorm verruimd. Ik wil u erg bedanken voor uw heldere uitleg,’ 
zei Timeon.

Timeon en de katharenschat

192

‘Tijdens mijn bezinning van de afgelopen dagen, vroeg ik mij het 
volgende af,’ begon Timeon. ‘In hoeverre is de ziel van mijn vader, 
zich in de andere wereld helder bewust van zijn reis door de hogere 
sferen? Wilt u mij daar iets meer over vertellen?’ vroeg Timeon. 

‘Natuurlijk wil ik dat,’ reageerde bisschop Marty.

‘Wat hij bewust zal meemaken, zal afhangen van het bewustzijns-
niveau, dat jouw vader gedurende zijn aardse reis heeft bereikt. 
Stel je voor, dat de zielsontwikkeling van jouw vader, tijdens zijn 
laatste verblijf op aarde, bijvoorbeeld gevorderd is tot de lagere 
regionen van de vijfde bewustzijnstrede. Dan zal hij zijn arriveren 
aan de andere oever bewust meemaken. En dat bewustzijn zal 

“Oudere zielen, die al vele evolutierondes 
    door de sferen hebben gemaakt, kunnen 
    ook al in de hogere werelden schouwen, 
    terwijl ze nog in een fysiek lichaam op 
    aarde zijn
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weer de Wet van Harmonische Resonantie in werking.

De bewustzijnsdimensie binnen de kosmos, die in trilling 
overeenkomt met het bewustzijn op jouw zesde trede, wordt wel 
het ‘Veld van Goddelijke Wijsheid’, of ook wel het ‘Akasha Veld’ 
genoemd. Dat mysterieuze Akasha-Veld heeft het vermogen om 
alles wat in het universum gebeurd, te registreren, dus vast te 
leggen. Zo komt het, dat binnen deze zesde bewustzijnsdimensie 
alle wijsheid van de kosmos ligt opgeslagen. En zoals alle eerder 
genoemde energievelden, is ook dit veld overal aanwezig, dus is 
nergens niet. Zoals gezegd, zijn al die velden in elkaar genesteld 
en doordringen elkaar, dus ook hier op deze plek. Het onderscheid 
tussen al die kosmische energievelden, wordt dus niet bepaald 
doordat ze binnen de kosmos op een andere plaats liggen. Die 
velden of dimensies onderscheiden zich slechts van elkaar, door 
het verschil in vibratie.’

Na deze woorden peilde de bisschop weer even of Timeon deze 
leringen bevatten kon. Toen dat voor hem duidelijk was, ging hij 
verder.

‘Binnen het ontvankelijke Hogere Intuïtieve Bewustzijn, dat nu 
op het punt staat, om op jouw zesde trede te ontwaken, wacht het 
zaad van het vermogen om een ‘wetend geestelijk wezen’ te zijn. 
En ook dit vermogen zal pas beschikbaar komen, wanneer jij het 
lagere denken hebt ontmaskerd en losgelaten. Want het rationele 
denken van de aardse mens, denkt het alleenrecht te hebben op 
kennis. Het beseft echter niet, dat de hogere kennis van het Veld 
van Goddelijke Wijsheid, haar reikwijdte verre te boven gaat.

Wanneer dat zaad van het vermogen tot Hoger Weten in jou op 
de zesde trede is ontkiemd en gaat groeien, dan wordt het voor 
jou mogelijk om achter de uiterlijke gebeurtenissen, in de hoger 
trillende innerlijke wereld te schouwen. En wanneer deze Hogere 
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Na een korte pauze nam de bisschop opnieuw het woord.

‘Timeon, de tijd is rijp om in jouw innerlijk, de zesde bewustzijns-
trede te ontsluiten, zodat ook jij in de hogere regionen leert 
schouwen. Binnen veel inwijdingswegen, dus ook binnen het 
‘Pad van Liefde en Waarheid’, de scholingsweg van de katharen, 
is dit de op één na hoogste bewustzijnstrede. Het bewustzijn van 
deze trede heeft vele levens lang, binnen het zesde energiekolkje 
in je ziel gesluimerd. Op deze trede wacht het zogenaamde 
‘Intuïtieve bewustzijn’ op ontwaken, en dat wordt ook wel het 
‘Wijsheidsbewustzijn’ genoemd. Dit bewustzijnscentrum, dat op 
de verticale as in je wervelkolom, tussen je beide ogen ligt, wordt 
veelal aangeduid met het ‘derde oog’ of het ‘innerlijke zintuig’.’ 

De bisschop was weer even stil.

‘Zoals je inmiddels duidelijk is geworden,’ ging hij verder, ‘heeft 
elke bewustzijnstrede in jou, een overeenkomstig veld met 
dezelfde trillingsfrequentie, binnen de kosmos, en dus ook hier op 
de plek waar wij nu zijn. Wanneer in jouw innerlijk, het bewustzijn 
op de zesde trede is open gegaan, krijg jij toegang tot het zesde 
kosmische veld, dat een zelfde hoge vibratie heeft. Net zoals bij alle 
eerder genoemde treden, is het dan wel noodzakelijk, om je via je 
hart af te stemmen op dat veld. 

Jouw scheppende vermogen van de vijfde bewustzijnstrede, heeft 
je toegang gegeven tot de Kennis van het Hogere Denken en de 
Kracht van de Hogere Wil. Het bewustzijn van deze zesde trede die 
we nu bespreken, zal je een nieuw vermogen brengen, namelijk het 
vermogen tot hogere intuïtie, ofwel tot het Invoelende Weten van 
de Hogere Wijsheid. Dit vermogen richt zich op het verwerven van 
’gnosis’, dus ook op de kennis over de oorsprong, de ontwikkeling 
en de uiteindelijke bestemming van de mensenziel. Bij de 
uitwisseling tussen jou en het zesde kosmische veld, treed ook hier 
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komen binnen de mensenziel, de innerlijke zintuigen tot 
ontplooiing, die kunnen doordringen in de wijsheid van de 
onstoff elijke of geestelijke wereld. Deze innerlijke zintuigen 
bedienen zich niet van de aardse zintuiglijkheid en het concrete 
denken, maar van een diep invoelend vermogen, waarbij het hart 
betrokken is. Hierbij kun je denken aan het vermogen tot helder 
zien, helder horen, helder weten, maar ook helder voelen. En deze 
vermogens zijn niet voor iedere ontwaakte mens hetzelfde. 

Elke unieke mensenziel heeft zijn eigen specifi eke gevoeligheid, 
dus zal ook voor het ene vermogen meer talent hebben dan voor 
het andere. Door zich tijdelijk via het hart te vereenzelvigen met 
een mens of concrete levenssituatie, kan de hoog ontwikkelde 
mensenziel, via diepe invoelendheid, doordringen tot het innerlijk 
van de ander of van de levenssituatie. Ook kan hij de karmische 
last, en de ontwikkeling en leeftijd van de ziel van zijn broeders en 
zusters doorgronden. En daardoor kan hij een gids zijn op hun weg 
naar verlossing. Verder zal deze ontwaakte mensenziel, het grote 
kosmische spel gaan doorzien, en op deze manier weet krijgen van 
zijn eigen oorsprong en bestemming,’ besloot bisschop Marty.

‘Maar waarom worden deze hogere vermogens, door mensen vaak 
‘bovennatuurlijk’ genoemd?’ wilde Timeon weten.

‘Omdat de nog niet ontwaakte mens, die geestelijke vermogens 
niet begrijpt, noemt hij ze daarom bovennatuurlijk. Maar als je 
eenmaal de onzichtbare geestelijke wereld hebt leren kennen, zijn 
ook deze hogere vermogens eigenlijk heel natuurlijk.’

Hier pauzeerde de bisschop even, omdat hij zag dat Timeon nog 
een vraag had.

‘Eerder is mij duidelijk geworden, dat elk van de 7 velden binnen 
de kosmos, zijn eigen bewoners of leefgemeenschap heeft. 
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Intuïtie tot volledig ontwaken is gekomen, kunnen de onzichtbare 
energetische werkingen worden waargenomen, die voor de 
gewone zintuigen een mysterie blijven. Dan is er sprake van een 
soort telepathische communicatie, ofwel van het aanvoelen van 
uitstralende energie op het niveau van het geestelijke leven. Dan 
kunnen de onzichtbare krachten en patronen van de onstoff elijke 
wereld voelend worden waargenomen, die het leven als geheel, 
maar ook de evolutie van de individuele ziel, aansturen. Dit hoge 
inzicht kan leiden tot een diep ervaren van de fundamentele 
dynamische eenheid van alle leven. En daardoor kan een oprechte 
verbondenheid worden gevoeld, met de medemens, en met al het 
leven, zowel op zichtbaar als op onzichtbaar niveau.

Door het ontwaken van het Hogere Intuïtieve Bewustzijn op jouw 
zesde trede, wordt het voor jou mogelijk, om intuïtief de universele 
kennis te ontvangen, die in het Veld van Goddelijke Wijsheid 
besloten ligt. Kortom, binnen deze zesde bewustzijnsdimensie, 

“De innerlijke zintuigen bedienen zich van 
    een diep invoelend vermogen waarbij het 
    hart betrokken is
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Zoals het inmiddels zijn gewoonte was geworden, vulde Timeon een 
groot deel van de tussenliggende dagen, met gebed en innerlijke 
bezinning op de leringen van zijn leermeester. Het was inmiddels 
weer maandagmiddag, en Timeon had weer plaatsgenomen op zijn 
vertrouwde plek, tegenover de bisschop.

‘Laten we weer terug gaan naar de aartsengelen, de bewoners 
van de zesde ervaringsdimensie,’ zei de bisschop. ‘Aartsengelen 
zijn geestelijke wezens, die een personifi catie zijn van de twaalf 
tekens van de dierenriem, maar ook van de 7 hemellichamen van 
ons zonnestelsel. Dus van de hemellichamen die in de oudheid 
ook wel ‘de zeven planeten’ werden genoemd. Dit zijn dus de 
hemellichamen, die met de dierenriem op de achtergrond met hun 
geestelijke werkingsprincipes, een verheven stempel of blauwdruk 
op al het aardse leven drukken.’

‘Wordt daarom gezegd,’ onderbrak Timeon, ‘dat de engelen op 
de vijfde trede en de aartsengelen op de zesde trede, de dienaren 
zijn van de Heilige Geest van God, die in het geopende hart van de 
ontwaakte mens zal neerdalen?’

‘Inderdaad. De Heilige Geest is dus geen wezen, maar een 
geestelijke sfeer, die deze verheven geestelijke gebieden beheerst, 
met hun werkingen en wetten, die zich uitdrukken in al het leven 
op aarde, ‘ reageerde de bisschop.

Na een korte stilte nam Timeon weer het woord.

‘U vertelde bij het bespreken van de vijfde bewustzijnstrede, dat de 
derde en de vijfde trede aan elkaar gespiegeld zijn. Toen mijn oma 
destijds met mij sprak over de tweede bewustzijnstrede, noemde 
ze daarbij ook de lagere intuïtie. U spreekt nu bij de zesde trede 
over de hogere intuïtie. Betekent dit, dat ook de tweede en de zesde 
bewustzijnstrede aan elkaar gespiegeld zijn?’ vroeg Timeon.
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Geldt dat ook voor dit heel hoog trillende veld van de zesde 
ervaringsdimensie? wilde Timeon weten.

‘Inderdaad. Ik vertelde je eerder, dat de vijfde bewustzijnsdimensie 
binnen de kosmos, dat het Veld van Goddelijke Wil wordt genoemd, 
wordt bewoond door engelen, geestelijk gidsen en de zielen van 
onze voorouders. Het Veld van Goddelijke Wijsheid, dus de zesde 
bewustzijnsdimensie waar we nu over spreken, wordt bewoond 
door de aartsengelen en de hoog ontwikkelde zielen van de ‘wijze 
geestmens’. Deze hoge geestelijke wezens, leven in de nabijheid 
van de troon van de Vader/Moeder-God, zoals dat beeldend 
wordt gezegd. Je zou ook kunnen zeggen, dat zij in de nabijheid 
leven van het Oerveld met het Witte Licht ofwel bewustzijnslicht, 
waaruit de hele schepping, in zijn zeven regenboogvibraties, ooit 
is voortgekomen. 

Aartsengelen zijn slechts één trede verwijderd van die hoogst 
trillende sfeer, die ook wel het Veld van Goddelijke Volmaaktheid 
wordt genoemd. Dat is dus de goddelijke sfeer, die ook wel de 
zevende hemel wordt genoemd. Deze zevende ervaringsdimensie 
wordt bewoond door de Meesters, ofwel door de geestelijke 
wezens, die de ultieme goddelijke volmaaktheid hebben bereikt, en 
daarom wel goden worden genoemd. In de ziel van deze goddelijke 
wezens, is het volledige bewustzijnspotentieel tot bloei gekomen, 
waardoor zij de Meesters van de geestelijke wereld mogen worden 
genoemd. Zowel Jezus, als Maria Magdalena, de Boeddha, 
Zarathoestra en nog vele andere geestelijk leraren uit alle tijden 
en uit alle wijsheidstradities, hebben het levensmysterie tot in de 
diepste diepten doorzien. En daarom mogen zij zich een bewoner 
van deze zevende hemel noemen. 

Ik stel voor, dat we het voor vandaag hierbij laten en 
maandagmiddag ons gesprek weer vervolgen,’ zei de bisschop tot 
slot.
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‘Dat is een interessante vraag,’ reageerde bisschop Marty, ‘want 
de bewustzijnsgroei van de ziel is hier inderdaad nauw mee 
verbonden. 

Het is namelijk zo, dat er naast die twee tegengestelde stromen 
van Yin en Yang, nog een derde kanaal in onze wervelkolom ligt. 
En dat verticale kanaal gaat, als een soort bloemensteel, door het 
centrum van elk kolkje, dus van je stuitje tot je kruin. Dat derde 
kanaal is bestemd voor een derde energiestroom, namelijk voor de 
opklimmende stroom van bewustzijnsenergie. En deze stijgende 
energie in het middelste kanaal, helpt het bewustzijnspotentieel 
om te ontwaken, dat in het centrum van elk kolkje sluimert. 

En dat gebeurt, wanneer de levensenergie, die door het samengaan 
van de Yang-kracht en de Yin-kracht wordt gegenereerd, gaat 
botsen met aardse omstandigheden. En die wrijving beleven 
wij als een ervaring of een spanning, wat dus in feite gewoon 
confl icterende energie is, die de bewustzijnsenergie in het centrale 
kanaal activeert.’

Ook hier was de bisschop weer even stil.

Timeon probeerde te begrijpen, waar bisschop Marty over sprak.

‘Kun je dan zeggen,’ vroeg hij, ‘dat in elke ervaring of spanning 
gedurende ons leven, eigenlijk een prikkel zit, om het 
bewustzijnspotentieel, dat op elk niveau in dat centrale kanaal 
wacht, te laten ontwaken en verder in trilling te laten stijgen?’

‘Inderdaad, zo kun je dat zien,’ reageerde de bisschop, ‘en dat 
gebeurt natuurlijk trede voor trede, dus kolkje voor kolkje. 

Dat bewustwordingsproces van de ziel neemt vele levens in beslag, 
omdat daar veel aardse wrijving voor nodig is. Allereerst zullen 
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‘Ja, dat is ook hier het geval,’ reageerde de bisschop. 

‘Maar bij het eerste paar, dus bij de derde en vijfde trede, ging het 
om de mannelijke mentale Yang-energie, in de lagere en hogere 
trilling,’ ging hij verder. ‘De tweede en ook zesde trede die we 
nu bespreken, worden beide gedomineerd door de vrouwelijke 
gevoels-energie Yin, eveneens weer in de lagere en in de hogere 
trilling. Het is dus inderdaad zo, dat aan weerszijde van de 
middelste trede van het hart, elk kolkje spiegeld is. Zelfs trede één 
vormt een polariteit met het kolkje op de zevende trede, want daar 
staat de materie tegenover de geest.

Kortom; op de trap met 7 treden, wisselen de mannelijke Yang-
energie en de vrouwelijke Yin-energie zich bij elk volgende 
energiekolkje af. En daardoor wisselt de draairichting van de 
energie in elk hogere kolkjes ook steeds. Want de Yang-energie 
draait altijd rechtsom en elk Yin-kolkje draait linksom. 

En nu is het zo, dat door dat samenspel tussen Yin en Yang, in het 
verticale kanaal met de 7 kolkjes, levensenergie wordt gegenereerd, 
en wel levensenergie in een steeds hogere vibratie. En doordat de 
geestelijke Yang-stroom, die vanuit de kosmos komt, zich verbindt 
met de Yin-stroom die vanuit de aarde in ons stroomt, wordt 
ons energie-lichaam gevuld, dus het energielichaam dat ook uit 
7 lagen bestaat. En daarbij is elk kolkje in de wervelkolom niet 
alleen verbonden met één van de 7 kosmische sferen, maar binnen 
het eigen wezen ook  verbonden met één van de 7 lagen van ons 
energie-lichaam.’

Hier pauzeerde de bisschop weer even.

‘Ik wil u graag iets vragen,’ zei Timeon. ‘Kunt u mij zeggen, hoe 
onze bewustzijnsgroei langs deze trap met 7 treden, met dit alles 
samenhangt?
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En zo kunnen we zeggen, dat de ziel gedurende zijn vele cyclische 
levens door de sferen, een steeds hogere vibratie krijgt, dus zich 
ook steeds bewuster wordt. En op deze wijze groeit een jonge ziel 
met weinig ervaring, door de trap met 7 treden te gaan, naar een 
geestelijk volwassen geworden oude ziel, die gedurende de vele 
levens veel wijsheid heeft vergaart. 

Ook de oude Grieken kenden dit proces al, dus het proces waarbij, 
binnen de wervelkolom, de drie energiestromen betrokken zijn. 
Door hen werd dit proces gesymboliseerd door de zogenaamde 
‘Staf van Hermes’, waarin twee slangen zich kronkelen rondom een 
centraal kanaal. 

De Yin- slang en de Yang-slang, genereren samen de levensenergie 
Chi. En in het centrale kanaal klimt de bewustzijnenergie vanuit 
het laagste kolkje omhoog, waardoor het bewustzijnspotentieel in 
elk energiekolkje trede voor trede ontwaakt en de ziel geestelijk 
groeit,’ besloot de bisschop.

‘Ik heb nog een korte vraag,’ zei Timeon. ‘U zei zojuist, dat de 7 
energiekolkjes, door de afwisselende invloed van Yin en Yang, 
wisselen in draairichting. Maar ook vertelde u eerder, dat het 
vierde kolkje in het hart neutraal is. Hoe moet ik dat zien?’ vroeg 
hij.

‘Het vierde energiekolkje, dus de vierde trede in het hart, 
neemt inderdaad een bijzondere plaats in, op de trap met 7 
bewustzijnstreden. En hoewel dit vierde energiecentrum in het 
hart, een vrouwelijk kolkje is, dus een Yin-werking heeft, is dit 
bewustzijnscentrum op een hoger niveau neutraal. En dat komt, 
omdat op deze brug tussen de aardse en de geestelijke energieën, de 
gebundelde energieën van de drie lagere kolkjes, en de gebundelde 
energieën van de drie hogere kolkjes, elkaar opheff en.’
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grove ervaringen op puur fysiek niveau, het bewustzijnspotentieel 
in het laagste kolkje van de ziel aanzetten om te ontwaken. En 
gedurende de levens die volgen, zullen de ervaringen zich steeds 
meer verfi jnen, en dus het bewustzijnspotentieel van steeds hoger 
trillende kolkjes prikkelen om te ontwaken. En op deze wijze zal 
het bewustzijnspotentieel, dat vanaf het ontstaan van de ziel in het 
centrum van de 7 kolkjes ligt opgeslagen, door de opklimmende 
bewustzijnsenergie in het centrale kanaal, steeds verder ontsloten 
worden.

Poort 9. Timeon ingewijd in de Goddelijke Scheppingsweg

“Dat derde kanaal in de wervelkolom is 
    bestemd voor een derde energiestroom, 
    namelijk voor de opklimmende stroom van 
    bewustzijnsenergie. En tijdens zijn opklimmende    
    weg, helpt deze energie, om het bewustzijns-
    potentieel te laten ontwaken, dat in het 
    centrum van elk kolkje sluimert
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zitten op het grote rotsblok, werd zijn aandacht getrokken door een 
grote roofvogel die boven de vallei zijn rustige rondjes vloog. Niet 
lang daarna verzonk hij in een diepe meditatie. En gedurende deze 
innerlijke reis, verscheen er een nieuwe vraag in zijn geest. Hij nam 
zich voor, om deze de volgende dag aan zijn leermeester voor te 

leggen.
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En weer was de bisschop even stil.

‘Ik denk dat het goed is, om het voor nu hierbij te laten,’ zei hij tot 
slot. Het is tijd om te gaan eten, ik stel voor dat we over twee dagen 
ons gesprek voortzetten. 

Het was de volgende dag prachtig weer. Timeon besloot weer naar 
zijn favoriete plek buiten de burcht te gaan. Toen hij daar was gaan 
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“De ‘Staf van Hermes’, met de Yin-slang en de 
    Yang-slang, die samen de levensenergie Chi 
    genereren, en het centrale kanaal waarlangs 
    trede voor trede de bewustzijnenergie opklimt, 
    en zo het bewustzijnspotentieel in elk kolkje 
    ontsluit, waardoor de ziel geestelijk groeien zal
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Poort 10   
Timeon verkent het 
domein van de dood 

-Weegschaal-
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Rol

Bemiddelaar

Natuur

Trekt zich langzaam terug

Aanleg

Evenwicht zoekend, beminnelijk 

en verstandig
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-Weegschaal- 
Sterrenteken bij Poort 10
   
Lucht-teken

(extravert/begrijpend)

(24 september - 23 oktober)

Heersende planeet Venus

Geeft kracht tot liefhebben, inleven en 

beschermen van waarden 

Aartsengel Jophiël 

Helper bij het terugvinden van 

harmonie
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De mens onderscheidt zich van het dier hierin, dat zijn gedachten een 
hoger vlucht kunnen nemen. De mens bevindt zich op de grens van het 
goddelijke en het dierlijke; hij weet, dat deze grens een tweesnijdend 
zwaard is: Het goddelijke element geeft  zijn denken orde en evenwicht, 
het dierlijke maakt er een chaos van.

Uw gerechtigheid, o Heer, ligt slechts ten dele in ons wezen besloten.
Onze goedheid is slechts een afschaduwing van uw lichtende goedheid, 
zoals onze slechtheid ook maar een vage schemering is van de nacht van 
het kwaad. Het doel van ons leven gaat dus de grenzen van dit aardse 
te buiten.

Leid mij, o Heer, door de poort van de dood heen, schenk mij ook dan 
kracht en vertrouwen, Gij die de zienlijke en onzienlijke dingen hebt 
geschapen. In het uur van de dood zijn er nog slechts twee grootheden 
van belang: het kwaad, dat het domein is van de onwetende en het goede, 
dat tot het rijk van de gerechtigheid behoort.

Een ieder die de waarheid in zijn leven heeft  gezocht, zal vol vreugde in 
het rijk van uw licht ontwaken, Heer.

Doe, Heer, reeds nu ons hart ontwaken, zet het in lichte gloed door 
uw laaiend vuur, opdat vertere wat vergankelijk is. Dan zal mijn ziel 
gedwongen zijn, het slechte te verwerpen en het goede uitdrukkelijk na 
te streven.’

Zarathoestra (Iraans profeet, ca. 1300 v. Chr.)
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Lofzang van Zarathoestra
ter bevordering van de 
Harmonisch Orde binnen de kosmos

‘Voor wie naar U op zoek gaan, o Heer van Wijsheid, openen zich in 
deze wereld rijke mogelijkheden, voor hen verandert het aanzijn van de 
aarde totaal: van een oord van de ongerechtigheid wijzigt ze zich in een 
domein van gelukzaligheid, waarin men zijn goede intenties ongestoord 
kan realiseren, omdat die intenties geïnspireerd worden door het licht 
van de waarheid. Moge dit licht ons bewustzijn verlichten.

Dit domein van gelukzaligheid – reeds hier op aarde zichtbaar – is uw 
rijk, o Heer, en wij zijn de inwoners, omdat de waarheid ons enig doel is.
Het is op grond daarvan, dat het ware leven ons op aarde al ten deel 
kan vallen. Heer, zuiver ons denken, opdat al onze impulsen worden 
verlicht tot zuivere intenties, zonder welke het betreden van het goede 
pad onmogelijk is. Heer, hierom smeken wij U.

Waarom doet het kwade zoveel pijn? Waarom trachten we onze 
bewustzijnsstroom zo zuiver mogelijk te laten vlieden?

Dat komt, omdat wij burgers van twee werelden zijn: van de vergankelijke 
en de onvergankelijke. Want niet volledig worden wij door aardse 
beslommeringen opgeslokt. Dan zouden wij namelijk als dieren leven, 
die zich slechts door het ogenblikkelijke in beweging laten brengen.

Mystieke prelude tot Poort 10 
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bewustzijn en het inzicht toe, waardoor de ziel groeit.

En deze weg zal pas eindigen, wanneer het volledige bewustzijns-
potentieel of karma van de ziel, is uitgewerkt en is omgezet in 
bewustzijnslicht. Wanneer dit karma, dat als een soort brandstof 
de ziel in beweging houdt, is opgebrand, dan zal de ziel met zijn 
bewustzijnsoogst weer terugvallen in de schoot van de Vader/
Moeder-God, waaruit hij ooit is voortgekomen. En op deze 
eindbestemming aangekomen, zal de ziel worden beloont met de 
ultieme vrede en gelukzaligheid, die in dat Oerveld heerst,’ zei de 
bisschop.

‘Ik wilde dit allemaal even in herinnering roepen, voordat ik op 
jouw vraag inga,’ ging hij verder.

‘En nu is jouw vraag, wat de rol is van het Akasha-Veld binnen deze 
grote ontwikkelingsweg van de ziel. Ik zal proberen jouw vraag 
zo precies mogelijk te beantwoorden. Ik wil dat doen, door met 
jou te bespreken, wat er met de ziel gebeurd, vanaf het moment 
dat deze zijn fysieke lichaam op aarde achterlaat, en met zijn 
bewustzijnsoogst door de zogenaamde ‘Draaideur van Geboorte en 
Dood’ gaat,’ zei de bisschop.

‘O, dat zou ik fi jn vinden, want dat zal me een nog dieper inzicht 
geven in de Grote Evolutieweg van de Ziel.’ zei Timeon.

‘Probeer je weer even de cyclische ontwikkelingsweg van de ziel 
voor te stellen. De ziel reist daarbij dus door de 7 trilling-zones 
of dimensies van de kosmos. Zoals ik zojuist weer zei, kun je je 
daarbij de beweging voorstellen in de vorm van de lemniscaat. Dus 
zie weer even de stromingsvorm van een 8 voor je, zoals we die 
eerder bespraken. 

Ga nu in je gedachten naar het hoogste punt van de lemniscaat, 
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Decaan 10.1  Crux
de Maan-Weegschaal (24 september tot 2 oktober)

mentale leven & aanpassingsvermogen

Christus wordt vernederd aan het kruis

Toen hij de volgende dag weer door de bisschop was verwelkomd 
in diens verblijf, nam Timeon direct het woord.

‘U vertelde, dat binnen het Akasha-Veld, dus binnen de zesde 
bewustzijnsdimensie van de kosmos, alle wijsheid ligt opgeslagen. 
Wilt u mij uitleggen welke rol dit zesde rijk speelt binnen de Grote 
Evolutieweg van de Ziel? vroeg Timeon.

‘Voor jouw vijfde inwijdingsgraad,’ reageerde bisschop Marty, 
‘hebben wij uitgebreid aandacht besteed aan de Grote Evolutieweg 
van de Ziel. We hebben toen gekeken naar de twee bewegingen 
van die grote cyclische weg, namelijk naar de neergaande 
Scheppingsweg, die wordt opgevolgd door de opklimmende 
Bewustwordingsweg, die ook wel de Inzichtweg wordt genoemd. 

We hebben er toen ook over gesproken, dat deze cyclische 
ontwikkelingsweg van de ziel, die je als een lemniscaat kan zien, 
zich blijft herhalen. En ook is toen duidelijk geworden, dat door 
de lessen, die door alle ervaringen gedurende elke levenscyclus 
worden geleerd, de cyclische weg eigenlijk meer de vorm krijgt van 
een steeds wijder wordende spiraal. Want na elke cyclus neemt het 
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weer om en doorkruist in de opklimmende Bewustwordingsweg 
opnieuw de 7 sferen of dimensies, tot de ziel weer in zijn 
beginpunt is aangekomen. Dan heeft de ziel dus één volledige 
ontwikkelingscyclus ofwel één grote levenscyclus doorlopen, die 
zowel een aards leven als een hemels leven omvat,’ zei de bisschop.

‘Zoals u het nu beschrijft, lijkt het of de ziel een reis door de ruimte 
maakt, maar dat is toch niet zo? vroeg Timeon.

‘Nee, dat klopt,’ reageerde de bisschop. ‘Het is goed dat je dat 
opmerkt, want de ziel maakt inderdaad geen reis van de ene plek 
naar de andere, dus niet van bijvoorbeeld de aarde hier, naar 
de geestelijke wereld die ergens anders is. Het gaat hier om een 
reis door de verschillende lagen van energievibraties van de 7 
ervaringsdimensies, die als energievelden in elkaar vervlochten 
zijn, zoals we eerder bespraken.’

‘Fijn dat je die opmerking maakte Timeon,’ zei bisschop Marty na 
een korte stilte.

‘Ik wil u graag nog een vraag stellen,’ zei Timeon. ‘Betekent het, 
dat het bij de 7e dimensie ophoudt, of is er daarboven nog meer?’

‘De sferen die daarna komen,’ reageerde de bisschop, ‘zijn niet 
meer van de 7-voudige schepping of van de mens, maar zijn van 
God zelf. Die goddelijke sferen gaan alle begrip te boven, maar 
kunnen nog wel door de hoogontwikkelde mens, via zijn hoge 
intuïtie, als een directe beleving worden gekend. Dit is een domein 
waarover niet meer gedacht of gesproken kan worden, ook niet 
via beeldentaal zoals metaforen of andere gelijkenissen. Laten we 
daarom weer teruggaan, naar de levenscyclus van de ziel, met zijn 
twee bewegingen zoals die in de lemniscaat worden weergegeven. 

Dat is dus één cyclisch leven van de ziel, waarin hij dus reist 
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dus naar het punt dat in de hoogst trillende zevende sfeer ligt. We 
spraken dus over de cyclische reis van de ziel, die een neergaande 
Scheppingsweg en een opklimmende Bewustwordingsweg omvat. 
Zie deze twee bewegingen weer even voor je in de lemniscaat. Zoals 
ik zojuist, maar ook al eerder zei, blijft deze evolutieweg van de ziel 
zich steeds maar herhalen, totdat alle karma is opgebrand, en dus 
is omgezet in bewustzijnslicht.  

Dus wanneer de ziel deze twee wegen bewandelt, doorkruist hij 
zowel in zijn neergaande, als in zijn opklimmende beweging, dus 
steeds de 7 sferen of trillingslagen. Vanuit de hoogst trillende 
zevende sfeer in de top van de lemniscaat, daalt de ziel tijdens de 
Scheppingsweg neer, tot de laagst trillende aardse sfeer aan de 
onderkant van de lemniscaat wordt bereikt. En daar keert de ziel 

“Het Akasha-Veld in de zesde bewustzijns-   
    dimensie van de kosmos, bevat alle wijsheid 
    over wat was, over wat is en over wat nog 
    komt. En daarbinnen heeft de ziel van elke 
    levensvorm zijn eigen archief
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binnen de vierde dimensie, vlak voor dat punt, het stervensproces 
van de aardse mens plaats. In de analogie van een etmaal, is 
dat moment te vergelijken met de periode vlak voor 6 uur in de 
avond, als we afscheid nemen van de dag en de buitenwereld, en 
beginnen om onze buitenkleding uit te trekken om naar binnen 
te gaan. Tijdens het stervensproces wordt door de mensenziel de 
aardse balans opgemaakt en afscheid genomen van zijn aardse 
metgezellen en de zo vertrouwd geworden aardse wereld.

En eenmaal door de ‘Draaideur van Geboorte en Dood’ gegaan, 
komt de ziel in het geestelijk deel van het neutrale niemandsland 
van de vierde dimensie. Die sfeer wordt door Indiase mystici wel 
het ‘kâmaloka’-gebied genoemd, waarin een geestelijke loutering 
plaatsvindt. Nadat de mensenziel meestal vlak voor zijn dood zijn 
aardse balans heeft opgemaakt, maakt de ziel in deze ‘kâmaloka’-
tijd, dus aan de andere kant van de dood, nu de geestelijke balans 
op van zijn voorbije aardse leven. Dit proces is slechts gericht op 
het bewust maken van gedachten, woorden en daden, die door 
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door de geestelijke werelden en de aardse werelden, die dus 
allemaal een andere trilling hebben. In het midden van de 
lemniscaatvormige evolutieweg van de ziel, vertoeft de ziel dus 
in de 4e trillingsdimensie. En dat punt markeert dus de overgang 
tussen binnen en buiten, tussen de drie hoog trillende hemelse 
sferen, en de drie laag trillende aardse rijken. 

Kun jij zien dat de cyclische weg van een etmaal met de dag en 
de nacht, maar ook de jaarcyclus met de vier seizoenen, een weg 
volgen, die hier erg op lijkt?’ vroeg de bisschop aan zijn leerling.

‘Ja, en dat komt waarschijnlijk, omdat de Wet van Analogie, 
waarover u eerder sprak, ervoor zorgt dat elk levensproces dezelfde 
grondvorm heeft,’ reageerde Timeon. 

‘Mooi dat je dat hebt onthouden en begrepen,’ zei bisschop Marty.

‘Laten we de vergelijking tussen de Weg van de Ziel, en een etmaal 
nog even vasthouden, want dat kan veel verduidelijken,’ vervolgde 
de bisschop. ‘Roep weer de stromingsvorm van de lemniscaat in je 
geest op. Vergelijk het geestelijke domein, waarin de ziel vertoeft 
tussen fysieke dood en nieuwe geboorte, met de nacht, die verloopt 
van 6 uur in de avond en 6 uur in de ochtend. In beide gevallen 
trekken we ons terug vanuit de buitenwereld in de binnenwereld, 
om na een halve cyclus, dus halverwege de vierde sfeer, weer de 
buitenwereld te betreden,’ zei de bisschop. 

‘Zoals ik het begrijp,’ zei Timeon, ’is dat het punt waarop de aardse 
geboorte en de aardse dood plaatsvindt.’

‘Inderdaad,’ was de reactie van bisschop Marty. ‘Tijdens de 
opklimmende weg van de ziel, markeert dat punt het moment, 
waarop de ziel zijn fysieke lichaam in de aardse wereld achterlaat. 
In de laatste fase van het aardse leven, vindt in dat overgangsgebied 
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nog tot het vierde rijk behoort, naar de vijfde ervaringsdimensie. 
Deze overgang wordt wel de ‘Tweede Dood’ genoemd. Bij deze 
zogenaamde ‘Tweede Dood’ wordt de persoonlijkheid van de 
mensenziel, met alle oude psychische inhoud die daarmee 
verbonden is, in het niemandsland van de vierde sfeer achtergelaten. 

Daarna trekt de gelouterde ziel, met zijn bewustzijnsoogst en 
zijn karma van het voorbije leven, verder. De ziel komt dan in 
het echte hemelse domein, dat door mystici wel ‘devachan’ wordt 
genoemd. In deze vijfde bestaanssfeer, dus in de sfeer van het 
Hogere Mentale Leven, leidt de ziel een gelukzalig bestaan. Want 
daarin is het voor de ziel mogelijk, om met zijn verbeeldingskracht, 
dus met zijn geestelijke scheppingsvermogen, voor zichzelf een 
paradijselijke werkelijkheid te creëren. De ziel hoeft in dat hemelse 
domein maar aan iets of iemand te denken, en het is er al. Want bij 
deze schepping langs geestelijke weg, valt de gebondenheid aan de 
aardse beperkingen van tijd en ruimte weg. Alles is ogenblikkelijk 
mogelijk,’ besloot de bisschop.

‘Maar is de mensenziel zich daar allemaal van bewust?’ wilde 
Timeon weten.

‘Zoals we eerder bespraken,’ reageerde de bisschop, ‘hangt het van 
de bewustzijnsgraad van de ziel af, of de mensenziel dit alles helder 
bewust of als een fi jne droom zal beleven. Dus als de mensenziel op 
aarde al vertrouwd is geraakt met deze vijfde geestelijke sfeer, dan 
zal hij dit hemelse leven helder bewust ervaren.

‘En klimt de ziel na de vijfde dimensie, naar nog hogere 
hemelrijken?’ vroeg Timeon aan zijn leermeester.

‘Inderdaad.’ zei bisschop Marty. ‘Denk maar weer even aan de 
analogie van het nachtelijke leven binnen de cyclus van een etmaal. 
In het tweede deel van de avond, zul je meestal een verlangen krijgen 
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de ziel op aarde vanuit onwetendheid en onmacht tot expressie 
zijn gebracht. Daarbij gaat het om het bewust worden van die 
activiteiten, die niet heilzaam, of zelfs schadelijk waren voor andere 
mensen, andere levensvormen of voor het leven als geheel. Want 
met die activiteiten is tijdens het aardse bestaan een zogenaamde 
‘schuld’ opgebouwd naar God. En met deze ‘schuld’ wordt dus het 
karma bedoeld,’ besloot de bisschop. 

‘Is die terugblik gedurende deze zogenaamde kâmaloka’-tijd voor 
de mensenziel niet heel confronterend,’ vroeg Timeon.

Ja dat kan de ziel inderdaad zo ervaren,’ reageerde de bisschop. 
‘Maar bij het terugkijken van de fi lm van het voorbije leven, wordt 
de ziel liefdevol bijgestaan door zijn beschermengel en begeleider. 
En bij deze terugblik zullen de geestelijke begeleiders zich op 
geen enkele wijze veroordelend of bestraff end opstellen. Maar het 
spreekt voor zich, dat het ontstane inzicht voor de mensenziel, wel 
als heel pijnlijk en louterend ervaren kan worden. 

Vanuit de helderheid die dan in de ziel kan ontstaan, zal de 
mensenziel vaak spontaan zijn diepe spijt willen betuigen en 
om vergeving vragen, voor alles waarmee hij tegen Gods Wil is 
ingegaan, die slechts ‘het goede’ voor alle leven beoogt. En met 
het vragen van deze oprechte vergeving, zal zijn schuld tegenover 
God, het universum, het Leven, en dus ook tegenover zijn broeder 
of zuster, vereff end zijn. Met betrekking tot gedachten, woorden 
en daden, waarover nog geen zeer gemeende schuld kan worden 
beleden, zal de schuld blijven bestaan, om in een volgend leven 
te worden ingelost. En deze schuld, die door de ziel nog niet 
vereff end kon worden, wordt ‘karma’ genoemd,’ zei de bisschop 
tot slot, waarna hij weer even pauzeerde. 

‘Als de balans van het aardse leven is opgemaakt,’ ging hij verder, 
‘komt de ziel aan, bij de overgang tussen het ‘kâmaloka’-gebied, dat 
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Akasha-Archief opgeslagen?’ wilde Timeon weten.

‘Inderdaad. De ervaringskennis van al het leven wordt vanaf 
het ontstaan van het universum, binnen dit Veld van Wijsheid 
bewaard. En daarop bouwt de zich evoluerende schepping steeds 
voort,’ reageerde de bisschop. ‘Maar laten we weer teruggaan naar 
de cyclische weg van de mensenziel,’ zei hij.

Na een korte stilte kwam Timeon weer met een vraag.

‘Kunt u mij vertellen, wat er in deze hogere sferen gebeurt met het 
karma,’ wilde hij weten, ‘dus met de nog te vereff enen schuld, die 
de ziel nog met zich mee draagt?’ 

‘Wanneer de ziel verder reist, en de zesde sfeer verlaat,’ reageerde 
bisschop Marty, ‘komt hij aan in het hoogste hemelrijk, dus in 
de zevende ervaringsdimensie. Dan nadert hij het zogenaamde 
Grote Middernachtelijk Uur, dat ook wel het nulpunt van de grote 
zielencyclus wordt genoemd,’ zei de bisschop.

‘Kun je dat moment vergelijken met het middernachtelijk uur van 
een etmaal,’ vroeg Timeon.

‘Ja dat klopt, en ook met midwinter als je naar de jaarcyclus kijkt. 
Want zoals je zelf zojuist al zei, is elk levensproces onderworpen 
aan de Wet van Analogie. En die bepaalt dus dat elk levensproces 
hetzelfde grondverloop heeft, en zich steeds vanuit zijn nulpunt 
verfrist, en een nieuwe cyclus aanvangt,’ reageerde bisschop Marty.

‘Je kunt datzelfde verloop ook herkennen in bijvoorbeeld het 
proces van de ademhaling, of in het proces van eb en vloed,’ zei 
Timeon.

‘Inderdaad,’ zei de bisschop.
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naar nachtrust. Wanneer in de geestelijke wereld de overgang van 
de vijfde ervaringsdimensie naar de zesde sfeer nadert, zullen in 
ons tijdperk, de meeste zielen in een weldadige slaap vallen. 

En gedurende zijn verblijf in de zesde sfeer, ofwel in het Veld 
van Goddelijke Wijsheid, zal de ziel zijn bewustzijnsoogst, dus 
zijn verworven inzichten, afdrukken op de energie-substantie 
van het individuele Akasha-archief. Ook dit gebeurt allemaal 
door de werking van de eerder genoemde Wet van Harmonische 
Resonantie. Het individuele Akasha-archief trekt als het ware de 
wijsheden die de ziel met zich meedraagt, naar zich toe. En dat 
gebeurt, omdat de individuele wijsheden dezelfde trilling hebben 
als het individuele archief binnen het Akasha-Veld. Op deze wijze 
bouwt de ziel, na elk aards leven, dus zijn wijsheid op en wordt 
steeds een stukje meer geestelijk volwassen. Je zou kunnen zeggen 
dat de mensenziel op deze wijze steeds wat ouder en wijzer wordt,’ 
zei de bisschop.

‘Heeft alleen de individuele mensenziel een eigen Akasha-Archief 
binnen dit zesde veld?’ vroeg Timeon.

‘Nee, wat voor de ervaringsoogst van de mensenziel geldt, gaat ook 
op voor elke andere bezielde levensvorm,’ was het antwoord van 
de bisschop. ‘Zelfs de collectieve zielservaringen van de menselijke 
soort, van een volk en van een familielijn, worden op deze wijze 
opgeslagen binnen het Akasha-Veld. Want dit zijn weliswaar 
geen individuele, maar wel collectieve bezielde levensvormen. 
Zelfs de aarde en de andere hemellichamen zijn bij hun ontstaan 
uit het Oerveld bezield. En op collectief niveau, kun je ook de 
planetenstelsels en sterrenstelsels als bezielde levensvormen 
beschouwen,’ zei de bisschop tot slot. 

‘En wordt ook de ervaringsoogst van al deze bezielde kosmische 
levensvormen, binnen dit zesde trillingsgebied, in een eigen 
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in het centrum van de ziel een nieuwe Zielsopdracht. Dan komt de 
ziel met zijn aldus aangelegde Zielsopdracht, opnieuw binnen de 
invloedsfeer van de iets lager trillende zesde ervaringsdimensie, 
ofwel het Akasha-Veld, dat dus ook wel het Veld van Wijsheid 
wordt genoemd.

Binnen dit veld wordt, vanuit de hernieuwde Zielsopdracht, de 
aanleg voor zijn nieuwe persoonlijkheid opgebouwd, waarmee de 
ziel het volgende aardse leven zal betreden. Deze aanleg is heel 
gelaagd en bevat zowel de zogenaamde ‘wijsheden van beneden’, 
dus van de aarde, als ook de ‘wijsheden van boven’, dus vanuit de 
kosmos. 

Laten we eerst kijken naar de aardse wijsheden, die de ziel in 
deze zesde sfeer als aanleg absorbeert. Allereerst neemt de ziel 
weer de inmiddels vergaarde bewustzijnsoogst uit zijn eigen 
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‘Ik wil nu verder ingaan op jouw vraag, over wat er met het karma 
gebeurt, dus met de nog niet vereff ende geestelijke schuld, die de ziel 
nog met zich meedraagt. We bespraken eerder, dat de ziel destijds 
bij zijn ontstaan uit het Oerveld, of anders gezegd, uit de schoot van 
de scheppende Vader/Moeder-God, een zogenaamde Godsvonk 
meekreeg,’ ging bisschop Marty verder. ‘En door deze goddelijke 
erfenis, die God in het centrum van elke ziel heeft geplant, is de ziel 
voorbestemd om uiteindelijk, na zijn vele levenscycli, Goddelijke 
Volmaaktheid te bereiken. En in deze zevende ervaringsdimensie, 
ofwel in het Veld van Goddelijke Volmaaktheid aangekomen, gaat 
de ziel die nog met karma is belast, zijn nog onvolmaakte staat 
ervaren. En dat gebeurt door de werking van de kosmische Wet 
van Dynamisch Evenwicht.

Je kunt het karma zien, als de schuld die de mensenziel nog moet 
vereff enen tegenover de Goddelijke Volmaaktheid. De disbalans 
tussen enerzijds de Goddelijke Volmaaktheid die de ziel binnen 
het zevende veld ervaart, en anderzijds zijn eigen nog onvolmaakte 
status, doet in de ziel een verlangen ontstaan. En dat is het 
verlangen om door een nieuwe incarnatie, verder te groeien in de 
richting van volmaaktheid,’ besloot de bisschop.

‘En ik neem aan,’ zei Timeon, ‘dat dit nog steeds allemaal op 
energieniveau op een natuurlijke wijze plaatsvind, zonder dat de 
ziel daar bewust weet van heeft.’

‘Ja, dat is juist, tenzij de ziel een zeer hoge graad van bewustzijn 
heeft bereikt, maar dan is incarnatie niet meer nodig,’ reageerde 
de bisschop. 

‘En dit Zielsverlangen van de zich nog ontwikkelende mensenziel, 
om verder te groeien, is de vitaliteit of stuwkracht achter de nieuwe 
neergaande Scheppingsweg, richting de volgende incarnatie. En 
vanuit dit zielsverlangen, nestelt zich binnen deze zevende sfeer, 
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‘Ik weet nog niet precies hoe ik dat moet zien,’ zei Timeon. ‘Kunt 
u me een voorbeeld geven van zo’n geestesstemming van een 
dierenriemteken?’ vroeg hij.

‘Ik zal je een paar voorbeelden geven, om een idee te krijgen waar 
we het hier over hebben,’ zei de bisschop. ‘Het teken Vissen bevat 
bijvoorbeeld de grondhouding van invoelendheid en fl exibiliteit, 
het Waterman-teken de grondhouding van broederschap en 
idealisme, terwijl het teken Leeuw de geestesstemming van 
zelfverzekerdheid en leiding geven in zich draagt. En zo heeft elk 
teken een eigen uniek energiepatroon.

De 12 grondhoudingen van de dierenriem vormen samen de cyclus 
van Goddelijke Volmaaktheid, omdat ze met elkaar een gesloten 
kosmische cirkel vormen, dus een eenheid zijn. Dit houdt het 
volgende in. Wanneer de ziel uiteindelijk, gedurende zijn vele 
cyclische levens, alle geestesstemmingen van de dierenriem, via 
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individuele Akasha-Archief in zich op, want daarop moet hij 
tijdens zijn volgende aardse leven voortbouwen. Vervolgens 
wordt vanuit dit zesde Veld, de collectieve ervaringsoogst van alle 
voorgaande generaties van de soort, van de voorouders, en van de 
eigen leefgemeenschap, in de ziel opgenomen. Je zou ook kunnen 
zeggen, dat de ziel hier de mensheidsgeest, de volksgeest en de 
familiegeest absorbeert. 

Hierdoor kan de ziel, gedurende zijn volgende incarnatie, dus niet 
alleen voortbouwen op de tot nu toe verworven bewustzijnsoogst 
van zijn eigen individualiteit, maar ook op die van zijn soort, zijn 
cultuur en zijn familielijn,’ zei de bisschop tot slot.

‘U sprak zojuist ook over de ‘wijsheden van boven’, wat bedoeld u 
daar precies mee? vroeg Timeon.

‘Ja, er is nog meer wat de grondslag vormt, voor het opbouwen van 
de nieuwe aanleg in de ziel,’ reageerde de bisschop. ‘Het Akasha-
Veld, bevat namelijk ook alle kwaliteiten van de sterren en de 
planeten. En de ziel neemt, gedurende zijn neergaande weg, vanuit 
de zesde sfeer ook een selectie van deze kosmische krachten als 
nieuwe aanleg in zich op. En deze selectie is gebaseerd, op wat de 
ziel nodig heeft om zijn Zielsopdracht op aarde te realiseren. Laat 
ik eerst iets vertellen over de invloed vanuit de sterren,’ ging de 
bisschop verder.

‘Het is goed om ook hier weer te beseff en, dat het aardse leven 
zich afspeelt tegen de achtergrond van het kosmische gebeuren. 
En daarin spelen de 12 tekens van de dierenriem een belangrijke 
rol. Deze 12 tekens staan symbool voor de 12 geestesstemmingen 
binnen de kosmos. Elk teken is een sterrenconstellatie, die 
een soort kosmisch energiepatroon vertegenwoordigd. En zo’n 
kosmisch energiepatroon vormt een bepaalde geestesstemming of 
grondhouding.’

Poort 10. Timeon verkent het domein van de dood
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zullen geven, die dus passen bij zijn Zielsopdracht. En wat passend 
is en wat niet, wordt ook hier weer uitgemaakt door de werking van 
de Wet van Harmonische Resonantie,’ besloot de bisschop.

‘Maar als de ziel dan op aarde zijn lessen heeft geleerd, hoe vindt 
hij na elk aards leven, steeds weer zijn weg terug omhoog naar zijn 
thuisland, dus naar de geestelijke wereld,’ vroeg Timeon.

‘Ik vertelde je eerder,’ reageerde de bisschop ‘dat de Godsvonk die 
elke ziel vanaf zijn ontstaan in zijn centrum met zich meedraagt, 
de Liefdeskracht van God bevat, om hem ooit weer naar zijn 
Goddelijke Thuis terug te voeren. Deze Liefdeskracht zal de ziel, 
gedurende zijn grote bewustwordingsweg door de sferen, weer 
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“Deze grondhoudingen van de sterren, zorgen 
    ervoor, dat de ziel de geschikte ervaringen 
    zal krijgen, die hem op aarde de levenslessen  
    zullen geven, die passen bij zijn Zielsopdracht
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zijn aardse ervaringen, in zich heeft wakker geroepen, bereikt de 
ziel Goddelijke Volmaaktheid. Dus de Goddelijke Volmaaktheid, 
die de ziel in aanleg, als een soort bouwstenen, van de 12 tekens 
heeft meegekregen, en gedurende zijn evolutieproces heeft 
uitgewerkt.’

En hier pauzeerde de bisschop weer even.  

‘De krachten van deze 12 tekens,’ ging hij verder, ‘worden 
gesymboliseerd door de 12 aartsengelen, die de evolutie van de 
schepping, vanuit het hemelse domein begeleiden. De Egyptenaren 
onderscheidden binnen elk sterrenbeeld, nog drie kleinere 
sterrenbeelden, die de geestesstemming van het teken verfi jnen. 
Deze kleinere sterrenbeelden noemden zij ‘decanen’. Zo bestaat de 
cyclus van de dierenriem dus uit 12 tekens en in totaal 36 decanen. 
En deze 36 decanen worden ook wel, ‘het cyclische lint met de 36 
stralen van God genoemd’,’ besloot de bisschop.

‘Dus in elke neergaande beweging van de ziel,’ voegde hij er nog 
aan toe, ‘wordt dus vanuit de zesde sfeer de aanleg van enkele 
grondhoudingen aan de ziel meegegeven, om op aarde tot 
ontwikkeling te brengen.’

‘Maar hoe weet de ziel, welke geestesstemmingen in een bepaalde 
neergang passend zijn, om als aanleg uit de 6e sfeer mee te nemen?’ 
vroeg Timeon.

‘Dat zijn de geestesstemmingen,’ reageerde bisschop Marty, ‘ die 
het best passen bij de Zielsopdracht, die binnen de vorige, dus 
de zevende sfeer, als afdruk in de ziel is geplant, om op aarde te 
realiseren. 

Deze grondhoudingen van de sterren, zorgen ervoor, dat de ziel de 
geschikte ervaringen zal krijgen, die hem op aarde de levenslessen 
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nulpunt van elke andere levenscyclus binnen de schepping. En 
als de ziel uiteindelijk alle aspecten van alle tekens heeft leren 
kennen, en ook heeft uitgewerkt, dan pas zal hij zijn uiteindelijke 
bestemming bereiken in het Veld van Goddelijke Volmaaktheid, 
dus weer thuiskomen bij zijn Vader/Moeder-God. Mystici zeggen 
wel, dat de ziel vele rondgangen maakt langs de 36 stralen van God, 
en op deze wijze uiteindelijk Goddelijke Volmaaktheid bereikt.

Je zou kunnen zeggen, dat de ziel op deze wijze, gedurende zijn 
vele afdalingen en opklimmingen, inzichten bij elkaar sprokkelt en 
zijn bewustzijn steeds verder verruimt. En hij blijft dat leven na 
leven doen, totdat hij zich uiteindelijk volledig bewust is geworden 
van het complete Levensmysterie, zowel op zichtbaar aards, als 
op onzichtbaar geestelijk niveau. Dan heeft de ziel alles tot in de 
diepste diepten ingezien, dus zijn alle sluiers opgetrokken,’ besloot 
de bisschop. 

En na een korte stilte, zei hij over het bereiken van de geestelijke 
eindbestemming nog het volgende: ‘Jezus zei over Maria 
Magdalena: ‘Dat is de vrouw die het Al kent, de apostel boven 
alle apostelen.’ En daarmee gaf Jezus aan, dat deze vrouwelijke 
apostel de volledige inwijdingsweg was gegaan en op de zevende 
bewustzijnstrede haar geestelijke eindbestemming had bereikt.’

Hier was hij langere tijd stil.

Timeon en de katharenschat

“Steeds begint 
    de ziel weer in 
    het nulpunt, maar    
    dan op een hoger 
    niveau
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voortstuwen in de richting van de oorspronkelijke eenheid waaruit 
hij voortkwam. Dus de Liefdeskracht is de drijfveer achter de 
opklimmende bewustwordingsweg. Het is dus de kracht van de 
Goddelijke Liefde, die de ziel cyclus na cyclus, trede voor trede, 
weer terugbrengt in de uiteindelijke Goddelijke Volmaaktheid van 
de zevende dimensie, die dus ook wel de zevende hemel wordt 
genoemd. 

En om uiteindelijk weer de Goddelijke Volmaaktheid te bereiken, 
voelt de ziel onbewust, dat hij gedurende zijn vele cyclische levens, 
alle kwaliteiten van de dierenriem moet doorleven en deze binnen 
zijn innerlijk bewust moet maken. Kortom, gedurende de Grote 
Evolutiereis van de Ziel, van zijn ontstaan tot zijn uiteindelijke 
bestemming, zal de ziel zich elke grondhouding, die in de 
dierenriem besloten ligt, eigen moeten maken,’ zei de bisschop.

‘Maar betekent dit, dat de ziel gedurende vele levens, één keer deze 
grote ronde langs de dierenriem doet?’ vroeg Timeon.

‘Nee hoor, de ziel zal daartoe deze kosmische cyclus van 12 
tekens en 36 decanen, vele malen moeten rondreizen. Steeds zal 
de ziel weer in zijn neergaande weg een nieuw aspect van zo’n 
grondhouding in zich moeten opnemen, om deze op aarde uit te 
werken en bewust te maken. En met de bewustzijnsoogst keert de 
ziel weer terug naar zijn oorspronkelijke beginpunt. Als gedurende 
vele van deze cyclische levens, weer een ronde langs de dierenriem 
is afgelegd, begint de ziel weer opnieuw in het nulpunt, maar dan 
op een hoger niveau. 

Op deze wijze krijgt de evolutieweg van de ziel dus de vorm van 
een opklimmende spiraal. Het beginpunt van de dierenriem 
wordt gemarkeerd door het begin van het teken Steenbok. Dat 
punt staat ook symbool voor midwinter op 22 december, en voor 
het middernachtelijk uur van een etmaal. Maar dus ook voor het 
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‘Dus bij het opbouwen van zijn aanleg voor het volgende aardse 
leven, kiest de ziel hier uit deze cirkel met 12 tekens en 36 decanen, 
die grondstemmingen, waarmee hij zijn volgende evolutieopdracht 
op aarde het best kan vervullen. Je zou kunnen zeggen dat de 
ziel binnen deze zesde sfeer, op deze wijze zijn Levensrol kiest. 
En ook dit gebeurt op energieniveau weer volgens de Kosmische 
Levenswetten, zonder dat de ziel zich daarvan helder bewust hoeft 
te zijn,’ zei de bisschop.

‘Dus als ik het nu allemaal goed begrijp, zit het zo,’ zei Timeon. 
‘Om uiteindelijk Goddelijke Volmaaktheid te bereiken, zal de ziel 
gedurende zijn lange bewustwordingsreis, uiteindelijk dus alle 
krachten van de dierenriem moeten overstijgen. En dat gebeurt 
door deze stap voor stap, dus leven na leven, in zich op te nemen, 
uit te werken en deze bewust te worden. En zo verruimt de ziel dus 
na elke cyclus, zijn inzicht en bewustzijn,’ concludeerde Timeon.

‘Inderdaad,’ ging bisschop Marty verder. ‘Op deze manier zorgt 
de ziel er voor, dat hij steeds, na afronding van één grote cyclus 
door de twee werelden, weer een stukje dichterbij de Goddelijke 
Volmaaktheid komt. Dus wanneer de ziel, gedurende zijn vele 
cyclische levens, alle kwaliteiten van de dierenriem voor zijn eigen 
evolutie heeft gebruikt, zal de ziel uiteindelijk Geestelijk Volwassen 
zijn geworden. Dan zal de ziel, met zijn volledig geopende 
bewustzijn, het volledige levensmysterie hebben doorzien. En 
in die hoogste bewustzijnsstaat, zal hij terugvallen in de schoot 
van de Vader/Moeder-God, die hij ooit verliet om zijn Grote 
Bewustwordingsreis door de 7 rijken aan te vangen.

Maar zover is het op dit moment nog niet, dus laten we de 
neergaande weg van de ziel, met behulp van de lemniscaat als 
stromingsvorm, verder gaan volgen. Kun jij tot nu toe volgen wat 
ik je heb verteld over de reis van de ziel door de geestelijke wereld?’ 
vroeg hij aan Timeon.

Timeon en de katharenschat
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Decaan 10.2  Victima
de Saturnus-Weegschaal (3 tot 12 oktober)

mentale leven & intensiteit

Christus die zijn leven offerde

‘De onderwerpen waar we nu over spreken zijn wel heel diepzinnig,’ 
zei de bisschop.

‘Laten we daarom even pauzeren en een beker wijn drinken,’ stelde 
hij voor, terwijl hij twee bekers inschonk.

‘Waarop zou jij een slok willen nemen,’ vroeg hij aan zijn leerling.

‘Ik zou met een slok, de wens willen uitspreken,’ zei Timeon, ‘dat 
Montsegur inderdaad onneembaar zal blijken te zijn, en dat Rome 
tot inkeer komt en de katharen in de toekomst hun eigen weg laten 
gaan.’

‘Als God het wil,’ was de reactie van bisschop Marty, terwijl hij de 
beker naar zijn lippen bracht. 

Het gesprekje daarna, ging over de dagelijkse beslommeringen 
binnen de burcht. Waarna het weer een tijdje stil was.

‘Maar laten we weer teruggaan naar de ziel, die aan zijn neergaande 
Scheppingsweg door de 7 sferen bezig is,’ ging de bisschop verder. 
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invloed van bijvoorbeeld de planeet Venus.’

‘Ja, nu begrijp ik wat u bedoeld,’ zei Timeon. ‘De zielestemmingen 
vanuit de planeten, zijn dus een soort verfi jningen van de 
geestesstemming of grondhouding, die al eerder vanuit de 
sterrentekens in de ziel zijn aangelegd,’

‘Inderdaad, zo kun je dat zien,’ reageerde de bisschop.

‘Ook vanuit de planetensfeer neemt de ziel dus aspecten in zich 
op,’ ging hij verder, ‘die onderdeel gaan vormen van de nieuwe 
aanleg voor zijn toekomstige persoonlijkheid, waarmee hij zich op 
aarde gaat manifesteren. Daarbij zal ook nog meespelen, dat elk 
dierenriemteken een bijzondere affi  niteit heeft met één of enkele 
planeten.’

Timeon en de katharenschat

“Ook vanuit de planetensfeer neemt de ziel 
    kwaliteiten in zich op voor zijn aardse levensrol
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‘U legt het heel duidelijk uit. Als ik me ogen sluit, kan ik elke stap 
van de ziel nu bijna voor me zien.’

‘Ik ben blij om dat te horen, laten we dan verder gaan,’ zei bisschop 
Marty. 

‘Er is namelijk nog iets waar we naar moeten kijken, en dat ook bij 
de zesde sfeer hoort. Binnen het zesde veld ligt namelijk niet alleen 
de wijsheid van de sterren opgeslagen, maar ook de wijsheid van 
ons zonnestelsel, dus van de zon en de planeten die ons omringen. 
Ook de kwaliteiten van deze hemellichamen van ons zonnestelsel 
vertegenwoordigen samen een volmaakt samenstel. Hoewel deze 
kwaliteiten van een lagere orde zijn, is hun werkingskracht, door 
de geringere afstand tot de aarde, sterker en beweeglijker dan die 
van de dierenriem. Zoals de 12 tekens van de dierenriem de aanleg 
voor de grondhouding of rol van de ziel bepalen, zo vormen de 
planetenkrachten de aanleg van de specifi eke gevoeligheden van 
de ziel. Je zou kunnen zeggen, dat de ziel vanuit de planetensfeer, 
die eigenschappen in zich opneemt, waarmee hij zijn levensrol op 
aarde gaat invullen. 

Als vanuit de 12 tekens van de dierenriem de geestesstemmingen 
in de ziel worden aangelegd, zou je kunnen zeggen, dat vanuit de 
planeten de zielestemmingen worden aangelegd. En onder een 
zielestemming, kan een nadere inkleuring van een grondhouding 
worden verstaan.’

‘Kunt u hiervan een voorbeeld geven?’ vroeg Timeon. 

‘Ik noemde eerder als voorbeeld, ‘broederschap’ als grondhouding 
van het Waterman-teken. Deze geestesstemming zou bijvoorbeeld 
nader ingekleurd kunnen worden door het vermogen om te 
verbinden vanuit liefde, en dat kun je een zielestemming noemen. 
En deze verbindingskracht zou kunnen worden aangelegd door de 
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nachtelijke dromen, zullen enig besef kunnen hebben van wat er 
met hen als ziel, in de zesde levenssfeer gebeurt. 

Het is goed om te beseff en, dat alles wat in die hogere energiesferen 
gebeurt, op een hele natuurlijke wijze plaatsvindt, door de werking 
van de 7 Kosmische Levenswetten die we eerder bespraken. En 
dat ook alles onder de liefdevolle leiding staat van de aartsengelen 
en engelen. Het is dus niet noodzakelijk dat daaraan, vanuit de 
mensenziel zelf bewuste sturing wordt gegeven,’ besloot bisschop 
Marty.

‘Ik ben nu wel nieuwsgiering geworden, wat er binnen de vijfde 

Timeon en de katharenschat

“De mensenziel bij wie de vijfde bewustzijns-
    trede zich reeds op aarde geopend heeft, kan 
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‘Maar begrijp ik het dan goed,’ vroeg Timeon, ‘dat ook de 
gevoelskwaliteiten, die de ziel vanuit de planetensfeer aan zijn 
natuurlijke aanleg toevoegt, de ziel gedurende het aardse leven 
zullen meehelpen om zijn Zielsopdracht te vervullen?’

‘Ja dat begrijp je goed,’ reageerde de bisschop.

‘En die Zielsopdracht houdt dus in, dat de ziel door het uitwerken 
van het karma, nieuwe ervaringen op zal doen, die het bewustzijn 
in het centrum van de ziel, verder zullen verruimen. En ook dit 
alles vindt weer plaats op basis van de werkingen van de Wet van 
Harmonische Resonantie.

Kortom: De ziel die zich weer opmaakt voor een nieuw aards leven, 
trekt als het ware, alles uit het zesde veld als aanleg naar zich toe, 
wat voor zijn komende ontwikkelingsslag op aarde nodig is. En 
met deze unieke aanleg, die is opgebouwd uit de eerder opgedane 
individuele en collectieve aardse ervaringen, plus de potenties 
vanuit de sterren en planeten, bereikt de ziel in zijn neergaande 
weg, de vijfde ervaringsdimensie,’ zei de bisschop.

‘En is de mensenziel zich dit allemaal nog steeds niet bewust?’ 
wilde Timeon weten.

‘Alleen de zielen die al eerder in een zeer hoge bewustzijnsgraad 
zijn ontwaakt,’ reageerde de bisschop, ‘beleven de ervaringen in 
de zesde dimensie min of meer bewust. Voor het overgrote deel 
van de zielen, zal het verblijf binnen de zevende dimensie, te 
vergelijken zijn met de diepe droomloze slaap. Geen aardse mens 
kan met zijn bewustzijn doordringen in de zeer hoge vibratie van 
die toestand. De meeste mensenzielen zullen hun verblijf in de 
zesde ervaringsdimensie, doorbrengen in een bewustzijnsstaat, 
die je kunt vergelijken met de droomtoestand. Maar mensen die al 
op aarde hebben geleerd om hun bewustzijn mee te nemen in hun 
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In dit Levensplan is dus de aanleg van de ziel opgenomen, maar 
daar kan de ziel straks op aarde, vanuit zijn ‘vrije wil’ van afwijken. 
Maar steeds wanneer de mensenziel afwijkt van zijn onbewuste 
Zielenplan, zal hij dat ervaren als een spanning. 

En precies die spanning heeft de bedoeling, dat de ziel zich bewust 
wordt van het ’zondigen’ tegen de Goddelijke Wil, die in het 
Zielenplan besloten ligt. Dus in elke aardse spanning en elk confl ict, 
ligt een uitnodiging van het universum, of van God, besloten, om 
wakker te worden. En op deze wijze de stap te maken, in de richting 
van een hogere bewustzijnstrede,’ besloot de bisschop, waarna hij 
weer even pauzeerde. 

‘Het is goed om te beseff en,’ ging hij verder, ‘dat de mensenziel, die 
gedurende zijn voorgaande aardse levens, de vijfde trede van zijn 
bewustzijn al geopend heeft, de ervaringen binnen deze vijfde sfeer 
nu ook weer bewust kan beleven. Dat komt, omdat de verhoogde 
trilling van de vijfde bewustzijnstrede in deze mensenziel, de 
hogere vibratie van deze vijfde ervaringsdimensie waarin hij zich 
nu bevindt, bevatten kan. Want zoals ik al eerder zei, alleen het 
gelijke kan het gelijke waarnemen.

Maar laten we teruggaan naar de ziel, die vanuit de vijfde dimensie, 
met zijn Zieleplan, nu in zijn neerdaling de vierde sfeer betreedt. 
Dit is dus het neutrale overgangsgebied tussen de geestelijke 
wereld met zijn drie hemelrijken en de materiële wereld met zijn 
drie aardse rijken. 

Halverwege deze vierde ervaringsdimensie, zal de ziel via de 
‘Draaideur van Geboorte en Dood’, het aardse domein betreden. 
Maar eerst zal in de ziel, binnen dit bovenste deel van het 
vierde rijk, de aanleg voor de psychische organen van de aardse 
persoonlijkheid, moeten ontwaken. En dit gebeurt op basis van het 
Zielenplan.’

Timeon en de katharenschat
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ervaringsdimensie met de ziel gebeurt,’ zei Timeon.

‘Ja, laten we verder gaan met het bespreken van de neergaande 
weg van de ziel door de drie geestelijke bestaanssferen,’ zei de 
bisschop.

‘Zoals we eerder bespraken, heeft de energie van elke dimensie 
lager, ook een lagere vibratie, dus wordt steeds concreter. 
De woordeloze beelden of kwaliteiten, die de ziel binnen de 
zesde bestaanssfeer uit de sterren en planeten als aanleg heeft 
geabsorbeerd, drukken zich nu als het ware af op de kosmische 
substantie van het vijfde veld. 

Dit houdt in, dat binnen dit Hogere Mentale gebied, waarin de 
wetten en vormende krachten rusten, de ijle kwaliteiten in het 
centrum van de ziel, via woorden in een soort structuur worden 
gegoten. Dat wil zeggen, dat de unieke aanleg die de ziel vanuit de 
zesde sfeer meeneemt, binnen deze vijfde sfeer, de vastere vorm 
aanneemt van een soort Levensplan of Zielenplan. Dit plan bevat 
de Karmische Opdracht van de ziel voor het volgende leven op 
aarde.

Kortom: Het vage levensconcept, dat in de zevende dimensie, op 
basis van het nog uit te werken karma is aangelegd, wordt tijdens 
de neerdalende weg door de hoge geestelijke rijken, steeds verder 
geconcretiseerd.

Binnen elk lager trillende sfeer, wordt zo rondom de ziel, als 
het ware een nieuw voertuig of lichaam aangelegd. Je kunt het 
geestelijke Levensplan van de vijfde sfeer zien als een soort 
geheime etappekaart, waarin de dynamische contouren van de 
volgende evolutiestap van de ziel binnen het komende aardse 
leven, besloten ligt. Ik gebruik hier bewust het begrip ‘dynamische 
contouren’, omdat van een vast plan natuurlijk geen sprake is. 
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voor de ‘Draaideur van Geboorte en Dood’?’ wilde Timeon weten.

‘Het moment van wederbelichaming of reïncarnatie van de ziel,’ 
zei de bisschop, ‘wordt bepaald door het natuurlijke samenvallen 
van twee belangrijke gebeurtenissen. Allereerst zal de ziel moeten 
wachten op een geschikte aardse conceptie, waarbij een aardse kiem 
ontstaat, die een overeenkomstige, maar tegengestelde vibratie 
heeft als de ziel. En deze afstemming vindt op natuurlijke wijze 
plaats, door de werking van de Wet van Dynamisch Evenwicht. 
Daarbij gaat een geestelijke Yang-kiem, dus de geestkiem in de 
ziel, een twee-eenheid vormen met een passende aardse Yin-kiem 
binnen een gezinssituatie die passend is voor het Zielenplan.’

‘Dat is interessant,’ zei Timeon, ‘maar nu ben ik nieuwsgierig 
naar de tweede belangrijke gebeurtenis, waarop de ziel in de 
zogenaamde wachtkamer moet wachten.’

‘De tweede belangrijke gebeurtenis, die bepalend is voor de 
belichaming van de ziel, is van kosmische aard,’ ging de bisschop 
verder. ‘De incarnatie van de ziel, zal pas kunnen plaatsvinden, 
wanneer de kosmische constellatie overeenkomt met de aanleg die, 
op grond van zijn karma, in het centrum van de ziel is vastgelegd. 
Dat wil zeggen dat de actuele stand van de sterren en planeten, 
via harmonische resonantie gaan meetrillen met de kosmische 
aanleg, die de ziel vanuit de zesde sfeer in zich draagt. En ook dit 
afstemmen van deze twee factoren, dus van de aanleg van de ziel, op 
de kosmische constellatie, vindt eveneens weer op een natuurlijke 
wijze plaats. Maar bij deze afstemming, is weer de werking van de 
Wet van Harmonische Resonantie bepalend,’ besloot de bisschop.

‘Zoals ik het nu begin te begrijpen,’ zei Timeon, ‘zal de ziel, wanneer 
het moment daar is, halverwege de vierde sfeer, via de ‘Draaideur 
van Geboorte en Dood’, het aardse leven binnenkomen. En de 
ziel zal dan samensmelten met de aardse kiem, die bij de aardse 
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‘Wat moet ik me voorstellen, bij het wakker roepen van de aanleg 
voor de psychische organen, zoals u dat noemt?’ onderbrak Timeon 
zijn leermeester.

‘Het vermogen tot denken en voelen is al wel in de ziel aanwezig,’ 
reageerde de bisschop, ‘maar om deze vermogens tijdens het aardse 
leven te kunnen inzetten, moeten organen worden ontwikkeld, 
zoals de hersenen en de zintuigen. En de geestelijke aanleg om 
deze organen te ontwikkelen, wordt vlak voor de aardse geboorte, 
in de ziel wakker geroepen. Verder kun je deze geestelijke kant 
van deze neutrale vierde sfeer zien als een soort wachtkamer. Hier 
wacht de ziel op het geschikte moment, om zich weer te bekleden 
met een fysiek lichaam. Het is in dit verband leuk om te weten, dat 
het woord ‘lichaam’ in oude culturen ook wel werd aangeduid met 
‘vleesjurk’.

‘Maar waarop moet de ziel dan wachten, in die energieruimte vlak 
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de psychische organen, een aardse persoonlijkheid te vormen. En 
bij de aardse geboorte begint de mensenziel zijn reis door de drie 
aardse sferen. Binnen deze aardse rijken zal de ziel, vanuit zijn 
unieke aanleg, specifi eke ervaringen gaan opdoen.’

‘Wat ben ik blij,’ reageerde Timeon, ‘dat u deze hele weg van de ziel, 
door het hiernamaals tot en met zijn terugkeer op aarde, zo helder 
onder woorden heeft gebracht. Met behulp van de lemniscaat als 
routekaart, zie ik elke stap van deze weg nu helder voor ogen.’

Hier was Timeon even stil.

‘Het is inmiddels laat geworden,’ ging hij verder, ‘maar wilt u bij 
onze volgende ontmoeting nog iets zeggen, over de weg van de ziel 
door de aardse wereld? Want die weg volgt op zijn weg door de 
geestelijke wereld’ vroeg hij aan zijn leermeester.

‘Natuurlijk wil ik dat, maar voor nu wens ik je een fi jne avond en 
een vredige nacht.’

Toen hij die avond in zijn bed lag, verbaasde Timeon zich over 
de grenzeloze wijsheid van bisschop Marty. Zijn oma had hem 
eerder al verteld over haar grote waardering voor deze geestelijke 
leidsman van de katharen. Ook hij was uiteraard de hele 
kathaarse inwijdingsweg gegaan. Maar zijn geestelijke studie, en 
het jarenlang praktiseren van meditatie en contemplatie, had er 
uiteindelijk toe geleid, dat het hele levensmysterie zich ook aan 
hem had geopenbaard. 

Timeon realiseerde zich, dat we allemaal gelijktijdig leven in de 
zeven rijken. Maar dat het van de trillingsgraad van ons bewustzijn 
afhangt, binnen welke sferen we ook daadwerkelijk bewuste 
ervaringen kunnen hebben. De vibratie van het bewustzijn van 
mystici zoals bisschop Marty, is zo hoog, dat zij ook al directe 
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conceptie is ontstaan.’

‘Zo is het,’ zei de bisschop.

‘En op het moment dat de ziel de veel lager trillende aardse sfeer 
betreedt, wordt het bewustzijn in het centrum van de ziel, weer op 
een natuurlijke wijze met deze aardse sfeer in overeenstemming 
gebracht. En door deze vernauwing van het bewustzijn, vergeet 
de ziel als het ware, alle veel hoger trillende ervaringen uit de 
geestelijke wereld. De mensenziel begint zijn aardse reis dus steeds 
weer vanuit een toestand van onbewustheid, die zich gedurende 
het aardse leven weer langzaam openen zal,’ besloot bisschop 
Marty.

‘Maar wat gebeurt er met de ziel, nadat hij door de ‘Draaideur 
van Geboorte en Dood’ is gegaan, en bij de aardse conceptie is 
samengesmolten met de aardse kiem? vroeg Timeon.

‘Gedurende zijn verblijf in de onderste deel van het vierde rijk,’ 
reageerde de bisschop, ‘zal de prille mensenkiem, die dus de 
aanleg vanuit de kosmos en van de aarde in zich draagt, zich in de 
moederschoot ontwikkelen tot een mensenkind. Op fysiek niveau 
zal dit plaatsvinden door celdeling en orgaanvorming. En zo 
nadert de mensenziel, binnen de lemniscaat die we als routekaart 
hebben gebruikt voor de Grote Weg van de Ziel, uiteindelijk weer 
de overgang van de vierde sfeer naar de derde dimensie binnen de 
aardse werkelijkheid. 

En dan zal de mensenziel bij de aardse geboorte, met de eerste 
ademtocht, zelfstandig de levensenergie van de kosmos tot 
zich nemen. Op dat moment zal de aanleg, die de ziel vanuit 
het zesde rijk binnen de geestelijke wereld meenam, door het 
actuele gesternte dat dus met deze aanleg overeenstemt, worden 
geactiveerd. Nu begint zich ook op basis van de aanleg, binnen 
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aardse wereld, komt het er eigenlijk pas echt op aan. De unieke 
geaardheid, die binnen de geestelijke wereld in de ziel is aangelegd, 
zorgt ervoor dat de mens op aarde hele unieke ervaringen zal 
op gaan doen. De mensenziel is zich niet meer bewust van het 
Goddelijke Plan dat hij vanaf zijn ontstaan, in zijn centrum met 
zich meedraagt, en ook niet van zijn Zieleplan voor dit huidige 
aardse leven, dat van het Goddelijke Plan is afgeleid. Vanuit deze 
onwetendheid omtrent zijn opdracht, zal de ziel gedurende zijn 
aardse leven, veel botsen met de aardse omstandigheden.’ 

‘En het lijkt me, dat dit veel ongewild lijden tot gevolg zal hebben,’ 
reageerde Timeon, ‘zowel voor de omgeving, maar ook voor de 
mens zelf.

‘Inderdaad,’ zei de bisschop. ‘Zolang de mensenziel nog onwetend 
is omtrent het onzichtbare geestelijke leven, en omtrent zijn eigen 
goddelijke oorsprong, zal deze aardse mens deze botsingen zien 
als verstoringen van een gelukkig leven. Hij zal er alles aan doen 
om ze uit de weg te ruimen, om daarmee zijn lijden te verlichten. 
Vanuit zijn onwetendheid, zal hij de schuld van zijn lijden vaak 
neerleggen bij zijn medemens of ruimere omgeving. Ook kan hij 
zijn eigen beperkingen, die uit zijn unieke aanleg voortkomen, 
misschien gaan vervloeken of kan hij zich schuldig gaan voelen 
over het automatische gedrag dat uit zijn aanleg voortkomt.’

‘Maar er zal een moment komen,’ ging de bisschop na een korte 
stilte verder, ‘dat het bewustzijn van de mensenziel zich begint te 
verruimen. Dan zal er in hem een vermoeden gaan groeien, dat 
de botsingen en zijn lijden hem niet door de omgeving wordt 
aangedaan, maar wellicht een innerlijke oorzaak hebben. Daarmee 
kan geleidelijk het besef ontstaan, dat elk lijden misschien een 
levensles in zich draagt. Het zal de ziel dan langzaam duidelijk 
worden, dat het leven hem in al deze aardse ervaringen, als het 
ware uitnodigt, om de verborgen vingerwijzingen van Christus, 
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toegang kunnen hebben tot de hogere rijken, terwijl ze nog op aarde 
zijn. Zo kunnen zij dus ook direct putten uit de ervaringsoogst van 
al het bezielde leven, die binnen het Veld van Wijsheid op het zesde 
niveau, in de Akasha-Kronieken is opgeslagen. Timeon voelde zich 
heel erg bevoorrecht, dat deze mysticus zijn leermeester wilde zijn. 

Tijdens hun volgende ontmoeting herinnerde de bisschop zich 
de vraag van Timeon, over de weg van de ziel door de drie lager 
trillende aardse rijken.

‘Ik brak de vorige keer mijn verhaal af, bij de aardse geboorte van 
de mensenziel,’ begon bisschop Marty. ‘Maar natuurlijk gaat de 
neergaande weg van de ziel daar verder. Binnen deze vertrouwde 

“De onwetende aardse mens zal veel botsen 
    met de aardse omstandigheden. En in elke 
    lastige ervaring geeft Het Leven, ofwel God, 
    een prikkel om innerlijk onderzoek te gaan 
    doen en zo tot inzicht te komen
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een aardse ervaring transformeert tot een levensinzicht, zal deze 
binnen zijn centrum, worden toegevoegd aan zijn bewustzijnsoogst. 
En als dan voor de mensenziel weer de tijd gekomen is, om de aarde 
te verlaten en door de ‘Draaideur van Geboorte en Dood’ te gaan, 
zal deze bewustzijnsoogst weer door de ziel worden meegenomen. 

En wanneer de ziel dan eenmaal weer op de andere oever van de 
grensrivier is aangekomen, en daar weer de geestelijke wereld 
betreedt, zal het proces dat we eerder bespraken, zich gaan herhalen. 
Dan zal de ziel, na de loutering in het Kamaloke-gebied, zijn weg 
door de hogere sferen vervolgen. En in de zesde sfeer aangekomen, 
zal de bewustzijnsoogst van het voorbije aardse leven, weer worden 
toegevoegd aan zijn individuele Akasha-Archief. En op deze wijze 
groeit de ziel, door zijn vele levens heen, naar de Geestelijke 
Volwassenheid van de Wijze of Heilige, die zowel het aardse als het 
kosmische levensmysterie ontmaskerd heeft.’ 

‘Is je hiermee duidelijk geworden,’ vroeg bisschop Marty aan 
Timeon, ‘hoe de zich herhalende spiraalvormige weg van de ziel, 
hem zal brengen naar zijn uiteindelijke bestemming?’

‘Ja, de grote cyclische Ontwikkelingsweg van de Ziel staat me 
nu heel helder voor ogen. Het is me duidelijk geworden, hoe de 
mensenziel, door al zijn levens heen, op een natuurlijke wijze 
toegroeit naar zijn eindbestemming, namelijk naar Geestelijke 
Volwassenheid, ofwel naar Goddelijke Volmaaktheid. Wat een 
prachtige inzichten heeft u met mij gedeeld. Ik ben u diepe dank 
verschuldigd,’ zei Timeon tot slot tot zijn leermeester.

‘Ik stel je dankbaarheid erg op prijs. Ik stel voor dat we het voor 
vandaag weer hierbij laten. Laten we elkaar over drie dagen, na 
het ochtendmaal weer hier ontmoeten. Zoals gebruikelijk vraag 
ik je, om de komende dagen te contempleren op alle leringen van 
vandaag,’ zei bisschop Marty tot slot.
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die de ziel vanuit de kosmos in zich heeft opgenomen, te gaan 
ontmaskeren.

Vanaf dat moment zal de mens steeds meer op zoek gaan naar de 
echte oorzaak van zijn spanningen, frustraties en confrontaties, 
dus van zijn lijden. Hij zal gaan beseff en dat zijn ‘ongelukkig-zijn’, 
wordt veroorzaakt door de unieke wijze waarop hij, vanuit zijn 
onbewuste aanleg, met moeilijke omstandigheden omgaat. 

En daarmee wordt elke lastige ervaring, een prikkel om innerlijk 
onderzoek te gaan doen. En elk oprecht innerlijk onderzoek, zal 
leiden tot ontmaskering van de verborgen vingerwijzingen van 
Christus, die hij vanuit de geestelijke wereld in zijn centrum met 
zich mee draagt. En elk nieuw inzicht zal weer leiden tot verdere 
verruiming van zijn bewustzijn,’ besloot de bisschop.

‘Dat is interessant,’ zei Timeon. ‘Nu zie ik heel helder het verband 
tussen het proces van ‘zuivering door endura’, dat ik onder 
begeleiding van mijn oma heb beoefend, en de bewustwordingsweg 
waarover we nu spreken.

‘Inderdaad,’ reageerde de bisschop. ‘Endura is dus een onderdeel 
van de bewustwordingsweg van de ziel. Deze innerlijke zuivering 
behoort tot de inwijding in de eerder genoemde Kleine Mysteriën 
van het aardse leven. Dus tot de geheimen, die zich gedurende 
de gesprekken met je oma, aan jou hebben geopenbaard. De 
grote cyclische Evolutieweg van de Ziel, waarover we nu spreken, 
behoort tot de inwijding in de zogenaamde ‘Grote Mysteriën van 
het kosmische of geestelijke leven’,’ reageerde de bisschop.

‘Maar laten we weer teruggaan naar het leven van de mensenziel 
binnen de drie aardse sferen,’ vervolgde bisschop Marty.

‘Kortom: Steeds wanneer de mensenziel, door innerlijk onderzoek 
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zolang de ziel, binnen de geestelijke wereld verblijft, heeft de ziel 
een vloeiende energievorm. En binnen deze niet gematerialiseerde 
vorm, kan de ziel zijn dynamische tweeslachtigheid handhaven, 
en zullen de mannelijke en de vrouwelijke pool binnen dit ene 
geestelijke wezen harmonisch samenwerken. Wel is het zo, dat 
in het zielenrijk, binnen de mensenziel vaak één van de twee 
zielenkrachten zal domineren. En deze dominantie kan heel sterk 
zijn, maar ook heel subtiel.’ 

Hier was bisschop Marty langere tijd stil.

‘Nu is het zo,’ ging hij verder, ‘dat aan die harmonische en vloeiende 
samenwerking tussen de twee polen binnen de ziel, bij de aardse 
incarnatie een einde komt. Want in de materiële wereld zullen 
alle energieën, door de lagere trilling binnen het aardse veld, zich 
verdichten en verharden, ofwel een vaste vorm aannemen. En dat 
houdt in, dat er op het fysieke niveau, onmogelijk sprake meer kan 
zijn van een vloeiende en harmonische samenwerking tussen de 
Yin-pool en de Yang-pool binnen de ziel.’

En na deze woorden was bisschop Marty lange tijd stil.

Timeon en de katharenschat

“Hoe komt het dat 
    de ene mensenziel 
    als man en de 
    andere als vrouw 
    incarneert?
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Die avond vroeg Timeon zich in zijn bed af, of hij de vraag, die 
tijdens het gesprek van die middag op zijn lippen brandde, nog zou 
stellen. Hij besloot dit aan het begin van hun volgende ontmoeting 
toch te doen.

Toen Timeon weer tegenover zijn leermeester zat, nam hij het 
woord.

‘Kunt u mij zeggen, hoe het komt, dat de ene mensenziel in een 
mannelijke en de andere in een vrouwelijke fysieke gestalte op 
aarde incarneert? vroeg hij.

‘Ja dat is nog een belangrijk punt waarover we nog niet eerder 
spraken,’ zei de bisschop. ‘Ik zal proberen duidelijk te maken 
hoe het zit met de geslachtelijkheid van de mens, gezien vanuit 
een kosmisch perspectief. We spraken eerder over het ontstaan 
van de ziel, als geestkiem uit het Oerveld. Dat gebeurde tijdens de 
zogenaamde geestelijke conceptie.’

Hier wachtte de bisschop even.

‘Tijdens die geestelijke conceptie,’ ging hij verder, ‘verbindt een 
scheppende mannelijke energiekracht zich met een ontvankelijke 
vrouwelijke energiekracht, dus een Yang-deeltje met een Yin-
deeltje. En deze twee gaan vanaf dat scheppingsmoment, een twee-
eenheid vormen. Of eigenlijk kun je beter zeggen een drie-eenheid, 
omdat de bewustzijnskern in het evenwichtzoekende centrum, 
onlosmakelijk met die twee oerkrachten verbonden is. En deze 
geestkiem als drie-eenheid, zal binnen de geestelijke wereld rijpen 
tot een ziel. 

Hieruit kun je dus concluderen, dat de ziel als oorspronkelijk 
geestelijk wezen tweeslachtig is, omdat hij zowel de mannelijke 
Yang-kracht, als de vrouwelijke Yin-kracht in zich draagt. En 
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onbewust een gevoel is, van fysiek niet compleet te zijn, van als het 
ware zijn tegendeel te missen. En deze aantrekking vindt plaats, 
overeenkomstig de eerder besproken Wet van Harmonische 
Resonantie, terwijl de paarvorming de Wet van Dynamisch 
Evenwicht volgt. En in de geslachtelijke daad met de partner, 
wordt voor even weer de oorspronkelijke twee-eenheid binnen 
de eigen ziel ervaren. Op deze wijze is het voortbestaan van de 
menselijk soort op een natuurlijke wijze veilig gesteld,’ besloot de 
bisschop.

Na aanleiding van deze laatste woorden van zijn leermeester over 
de geslachtelijkheid van de aardse mens, kwam er een nieuwe 
belangrijke vraag bij Timeon op.

‘Maar hoewel er niet openlijk over gesproken wordt, weten u en 
ik, dat er mensen zijn, die zich in dit aardse leven, aangetrokken 
voelen tot het eigen geslacht. Hoe kan dat vanuit een geestelijk 
perspectief worden verklaard?’ vroeg Timeon.

‘Ja dat klopt. En omdat de aardse onwetende mens geneigd is 
om zwart-wit te denken, omdat dit hem houvast geeft, wordt dit 
verschijnsel stilgezwegen of openlijk als verwerpelijk beschouwd. 
Ook de kerk van Rome verwerpt de liefde tussen twee mensenzielen 
van hetzelfde geslacht, omdat dit tegennatuurlijk zou zijn. Maar 
als we dit verschijnsel, vanuit een hoger geestelijk perspectief 
eerlijk beschouwen, dan kunnen we ook in die gerichtheid, de 
natuurlijkheid ontdekken. Zoals ik eerder zei, kunnen binnen de 
ziel, die nog in de geestelijke wereld vertoeft, de twee geslachtelijke 
polen harmonisch samenwerken, hoewel de dominantie van de 
mannelijke of vrouwelijke kracht kan variëren. En zoals gezegd, 
kan deze dominantie dus heel duidelijk zijn, maar ook heel subtiel.

Maar ook als de dominantie binnen de ziel heel gering is, zal de 
ziel bij de incarnatie, door de aardse beperkingen waar ik zojuist 

Timeon en de katharenschat

248

Decaan 10.3  Corona
de Jupiter-Weegschaal (13 tot 23 oktober)

mentale leven en stabiliteit

Christus wordt door zijn offer 
Koning over hemel en aarde

‘En deze beperking van het fysieke leven betekent voor de ziel,’ 
ging de bisschop verder, ‘dat bij het betreden van de aardse wereld, 
er binnen de ziel als het ware een scheiding der geslachtskrachten 
optreedt. 

De geslachtspool binnen de ziel, die tijdens het laatste leven 
binnen de geestelijke sfeer, het meest dominant was, heeft de 
grootste kans, dat deze zich in de fysieke gestalte van de nieuwe 
mens zal gaan uitdrukken. Want ook bij deze uitdrukking in een 
fysieke vorm, volgt het leven de weg van de minste weerstand. De 
andere pool zal binnen de mensenziel tijdelijk latent worden, en 
zal zich slechts in verzwakte vorm op zielsniveau laten gelden. En 
zo wordt dus de aardse mens geboren als fysieke man of vrouw. 

Maar op zielsniveau blijven dus de beide tegengestelde, 
maar complementaire energetische oerkrachten met elkaar 
samenwerken. Maar daarbij zullen veelal de kwaliteiten, die bij de 
uiterlijke geslachtsvorm horen, het meest dominant zijn. 

Door deze aardse geslachtelijkheid, zal de mens tijdens zijn aardse 
leven, worden aangetrokken tot het andere geslacht, omdat er 
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vooringenomenheid van de aardse mens, die vaak slechts naar 
houvast zoekt. Zoals we eerder zagen bij het bespreken van de 
Wet van Polariteit, is elk levensproces binnen het universum, 
een uitdrukking van de Kosmische Dans tussen de vrouwelijke 
en mannelijke oerkracht, dus tussen de polen Yin en Yang. Dat 
betekent, dat in de ritmische dynamiek van alle levensprocessen, 
van minuscuul klein tot uiterst groot, deze overgangen tussen 
de twee polen gevonden kunnen worden. En deze overgangen 
kenmerken zich, doordat er minder of zelfs helemaal geen sprake is 
van een dominantie van één van beide polen. Naast de overgangen 
tussen dag en nacht en tussen de zomer en de winter, zijn er dus 
nog vele voorbeelden te geven, zoals de overgang tussen eb en 
vloed, tussen de in- en uitademing en tussen volle maan en nieuwe 
maan.’

Er viel weer een korte stilte.
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“Tussen zwart wit zijn vele overgangsschakeringen 
    en ook die maken deel uit van de Grote 
    Natuurlijkheid van het Leven
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over sprak, onbewust worden gedwongen één van de twee wegen 
in te slaan. Zo wordt de ziel, door de natuurlijkheid, die dus de weg 
van de minste weerstand wil volgen, gedwongen een mannelijk 
of een vrouwelijk lichaam te ontwikkelen. Maar het geslacht 
dat zo zijn fysieke vorm krijgt, kan dus soms niet helemaal, of 
helemaal niet overeenstemmen met de innerlijke beleving van de 
geslachtelijkheid. Het kan zelfs voorkomen, dat de geslachtelijke 
kenmerken, in meer of mindere mate in het fysieke lichaam 
tweeslachtig worden uitgedrukt, dus dat het geslachtsdeel van een 
mens zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen heeft. En 
dit kan, omdat er op het moment van incarnatie, nauwelijks sprake 
is van een dominantie van één van de twee oerkrachten. En hoewel 
het hier om een minderheid gaat, kan niet worden ontkent, dat dit 
gewoon tot de natuurlijke variatie van het leven behoort.’ 

En hier pauzeerde de bisschop even.

‘En dit alles laat zien,’ ging hij weer verder, ‘dat de veelkleurig-
heid van het natuurlijke bestaan, zich niet laat vangen in het 
hokjes-denken van de onwetende mensenziel, die slechts 
naar ondubbelzinnigheid en eenduidigheid zoekt, omdat 
dat hem houvast geeft. Maar tussen zwart en wit zijn vele 
overgangsschakeringen. En ook die maken deel uit van de Grote 
Natuurlijkheid van het Leven.’

‘Ook tussen de twee polen van dag en nacht,’ reageerde Timeon, 
‘toont zich de schemering in vele schakeringen, en ook de uitersten 
van zomer en winter, vloeien op een natuurlijke wijze in elkaar 
over, gedurende de vele schakeringen van de overgangsseizoenen, 
de lente en de herfst.’

‘Wat mooi dat je dat kunt zien,’ zei de bisschop.

‘Dit inzicht getuigt van een neutrale oordeelloze geest, zonder de 
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anders ervaren dan een man. Maar door dit verschil in ervaringen 
en de daaruit voortvloeiende inzichten, die de evolutie van de ziel 
zeer ten goede zullen komen, zal er toch ook weer een nieuwe 
onevenwichtigheid in de ziel ontstaan. 

En nu is het zo, dat er na de fysieke dood, dus in de geestelijke wereld, 
binnen de ziel weer een geslachtelijke vereniging plaatsvindt. Dat 
wil zeggen dat de sluimerende pool weer zal ontwaken, en dat er 
in de ziel weer een harmonische en vloeiende samenwerking gaat 
ontstaan tussen de twee geslachtelijke polen. 

Dus op de andere oever aangekomen, ontwaakt in de ziel weer zijn 
oorspronkelijke tweeslachtigheid. Maar de onevenwichtigheid, die 
door de eenzijdige aardse ervaringen in de ziel is ontstaan, heeft 
een gevolg. In het zielenwezen, zal namelijk de dominantie tussen 
de geslachtelijke zielenkrachten Yin en Yang gaan wisselen. En dat 
betekent dus ook, dat de ziel bij de volgende incarnatie, de fysieke 
geslachtelijkheid aanneemt van deze nieuwe dominantie,’ besloot 
de bisschop.

‘Maar begrijp ik het dan goed,’ vroeg Timeon, ‘dat het fysieke 
geslacht van de ziel, bij elke incarnatie wisselt, dus dat hij de ene 
keer in de gedaante van een man en dan weer als vrouw wordt 
geboren?’

‘Ja in grote lijn klopt dit. Maar zoals we eerder al zagen, is het 
natuurlijke leven niet altijd zo voorspelbaar. Maar steeds zal de 
ziel het aardse leven ervaren vanuit zijn geslachtelijke perspectief, 
dus of als man of als vrouw, of in sommige gevallen vanuit het 
perspectief van beiden, wanneer de natuur geen duidelijke keuze 
heeft gemaakt. En door deze wisselende ervaringen, wordt in de ziel 
een rijk en evenwichtig palet aan geestelijke inzichten opgebouwd, 
waardoor elk aards leven de ziel verder zal dragen in de richting 
van Goddelijke Volmaaktheid.’ 
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‘Vanuit de beperkte redenering van de onwetende mens en van 
de kerkleiders van Rome,’ ging de bisschop verder, ‘zou dus elke 
overgang tussen de twee polen tegennatuurlijk zijn. Maar als je 
dit alles beschouwd vanuit een open geest en een warm hart, dan 
kun je zien dat de prachtige overgangsschakeringen binnen alle 
processen, het leven alleen maar verrijken, omdat daarmee weer 
nieuwe ervaringswerelden worden geschapen,’ zei de bisschop. 

Konden we dit allemaal maar zien, dan zouden we elke variatie op 
de bekende polariteit van man en vrouw, in liefde en dankbaarheid 
kunnen omarmen,’ zei Timeon.

En na een korte pauze vervolgde bisschop Marty zijn verhaal. 

‘Ik wil je uitnodigen Timeon, om in de komende dagen, tijdens 
je contemplaties, dit fenomeen op waarheid te onderzoeken. 
Neem steeds een levensproces, en probeer daarin de twee polen 
te onderscheiden, die de levensdynamiek binnen dat proces 
genereren. En kijk vervolgens binnen deze ritmische dynamiek 
ook naar de overgang tussen te polen. Kijk of je het universele 
grondpatroon kunt ontdekken dat onder elk levensproces ligt. 
Wanneer je dat lukt, zal dat je blik op het leven enorm verrijken,’ 
zei de bisschop.

‘Dat wil ik graag gaan doen, u maakt me nieuwsgierig naar dat 
grondpatroon,’ reageerde Timeon.

Na een wat langere stilte ging de bisschop verder met zijn verhaal.

‘Laat ik verder gaan met het bespreken van de geslachtelijkheid van 
de mensenziel,’ zei hij. ‘We spraken als laatste over de aantrekking 
tussen de twee geslachten. Maar het is ook goed om op te merken, 
dat de aardse ervaringen van de mensenziel sterk worden gekleurd 
door zijn geslacht. Een vrouw zal een levenssituatie vaak heel 
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leermeester zat, nam hij het woord. Er was tijdens zijn meditaties, 
namelijk weer een nieuwe vraag in hem opgekomen.

‘Ben ik de bedenker van mijn eigen gedachten?’ vroeg Timeon aan 
de bisschop.

‘Ja daarover is inderdaad nog veel te vertellen, reageerde zijn 
leermeester.

‘Maar laat ik een paar aspecten met je bespreken. Laat ik beginnen 
met de wijze waarop in de mens gedachten ontstaan en wat de 
invloed daarvan is op ons leven. Gedurende het aardse leven, zal de 
mensenziel allerlei gedachten vanuit de hogere rijken in zijn geest 
ontvangen. Dat zijn mentale inhouden, die resoneren met zijn 
eigen wezen, en hem daarom toevallen. En de mens denkt dat deze 
gedachten allemaal zijn eigen creaties zijn. Maar in feite gebeurt 
dit allemaal onbewust onder invloed van de Wet van Harmonische 
Resonantie, die ervoor zorgt, dat het gelijke het gelijke aantrekt. 

De mens is dus niet de creator van zijn gedachten, maar hij is 
slechts een ontvangstation en verwerker van ideeën en gedachten. 
Deze gedachten en ideeën, die spontaan vanuit de Grote Geest, in 
onze individuele geest zijn binnengevallen, worden in het hoofd 
van de mens verwerkt tot persoonlijke verhalen, meningen, 
overtuigingen en plannen. En je zou kunnen zeggen, dat de mens 
daarvan wel de creator is.’

Hier was de bisschop weer even stil.

‘En zoals we eerder bespraken,’ ging hij verder, ‘hebben gedachten 
een scheppingskracht, dus ook de spontaan toegevallen gedachten 
en ideeën. Dat houdt in, dat de verhalen die in ons hoofd, op 
basis van deze ‘toevallige’ gedachten, zijn ontstaan, zich bewust, 
of nog vaker onbewust in ons leven gaan verwezenlijken. En ook 
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‘Voor vandaag wil ik het hier graag weer bij laten, Timeon,’ besloot 
de bisschop.

‘Ik wil jou vragen, om de komende dagen, tijdens je meditaties 
en contemplaties, deze kennis over de geslachtelijkheid van de 
mensenziel, innerlijk te onderzoeken op waarheid. Want blijf 
beseff en, dat iets niet waar is, omdat ik het zeg, maar omdat jij 
met je hart de informatie hebt afgetast en de waarheid ervan 
onomstotelijk innerlijk heb vastgesteld.’ 

En hij voegde daar na een korte onderbreking nog aan toe: ‘Ik stel 
voor dat we op maandag van de komende week, na het ochtendmaal 
weer hier samenkomen om verder te praten.’

Timeon was die dagen veel op zijn favoriete meditatieplek, onder 
de boom vlak buiten de burcht te vinden. Na de enerverende 
gesprekken met zijn leermeester, had hij grote behoefte aan stilte 
en rust. 

Toen Timeon op de afgesproken maandag weer tegenover zijn 

“In de zielenwereld 
    zal de dominantie 
    van de geslachtelijke  
    zielenkrachten Yin en 
    Yang steeds wisselen
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‘Zolang de mensenziel zich nog niet gezuiverd heeft van de drie 
vergiften, die zich vanuit onwetendheid en onmacht, binnen 
zijn onderste drie aardse energiekolkjes hebben vastgezet, is hij 
niet vrij,’ reageerde bisschop Marty. ‘Al zijn denken, spreken en 
handelen zal dan voortkomen uit zijn lagere drijfveren, waarvan 
hij zich niet bewust is. En dat gebeurt, omdat het zogenaamde 
‘onware zelf’, dat dan nog de regie over het leven van deze mens 
heeft, niet in contact staat me het Levensspoor dat de ziel in 
zijn centrum met zich meedraagt. Doordat de onderliggende 
dynamiek van het leven, door de nog onwetende mensenziel, nog 
niet wordt doorzien, zal deze zich onbewust laten leiden door de 
gehechtheden, de begeerten en de overtuigingen van het ‘onware 
zelf’. Dus in dit stadium kan er nog geen sprake zijn van een ‘vrije 
wil’, hoewel de mens zelf ervan overtuigd kan zijn, dat hij een 
bepaalde mate van vrije keuze heeft. Maar in veel gevallen zal hij 
zich ook een slachtoff er voelen van alle aardse omstandigheden, en 
ook daarmee zal weer veel lijden gepaard gaan.

En dan nadert de ziel, ergens halverwege het aardse leven, vaak 
een bestaanscrisis, waarin de diepe duisternis van het aardse 
mensenrijk wordt ervaren. En wanneer zo’n bestaanscrisis zich 
aandient, prikkelt deze de onwetende mens, om zich steeds diepere 
levensvragen te gaan stellen. ‘Wie ben ik eigenlijk?’, ’Wat is de zin 
van het leven?, ‘Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe?’ en 
ook: ‘Bestaat er een God?’ en ’Wat is de ware aard van de dood?’ 

Al deze fundamentele vragen zetten de mens aan, om zich naar 
binnen te keren. Hij begint namelijk intuïtief aan te voelen, dat de 
antwoorden op deze levensvragen niet buiten hemzelf te vinden 
zijn, want daar heeft hij al zolang gezocht. 

En wanneer dan eindelijk, door innerlijk onderzoek, de echte 
oorzaak van zijn moeilijkheden en lijden wordt doorzien, dus 
dat hij zijn eigen lijden zelf creëert, dan wordt de terugweg naar 
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onze waarneming draagt daar aan bij. De Wet van Harmonische 
Resonantie zorgt er namelijk ook voor, dat we in de buitenwereld 
slechts gaan zien, horen en herkennen, wat met onze innerlijke 
ervaringswereld resoneert. Andere beelden, woorden en situaties 
gaan langs ons heen, worden niet door ons bewustzijn opgemerkt, 
en bestaan dus feitelijk niet voor ons. 

En zo creëren we, zonder het te beseff en, onze eigen persoonlijke 
werkelijkheid of leefwereld. En door onze selectieve waarneming 
gaan we geloven, dat deze zelf gecreëerde realiteit die we zien of 
horen, de universele waarheid is. En doordat deze persoonlijke 
werkelijkheid, slechts een fractie is van de volle waarheid van het 
leven, komen we in spanning en confl ict met andere zielen. Want 
ook andere mensenzielen zijn gaan geloven dat hun persoonlijke 
werkelijkheid de universele waarheid is, die iedereen op dezelfde 
manier zou moeten ervaren.  

En zo wordt elke ziel op aarde, door zijn karmische erfenis, 
onbewust in situaties gebracht van spanning, verwarring en 
confl ict. En op deze wijze zal de onwetende ziel, door zijn beperkte 
inzicht, op aarde onbewust weer allerlei ervaringen op gaan doen, 
die bij zijn karmische opdracht passen. 

En de levenservaringen waar hij dan tegenaan loopt, prikkelen 
de mens weer om wakker te worden en tot een dieper inzicht te 
komen, en zo zijn ervaringen te transformeren tot bewustzijn. Op 
deze wijze wordt vanaf het prille begin op aarde, in het centrum 
van de ziel, weer nieuwe bewustzijnsoogst opgebouwd,’ besloot de 
bisschop.

Er kwam een nieuwe vraag in Timeon op.

‘In hoeverre beschikt de mens bij dit alles, over een ‘vrij wil’?’ wilde 
Timeon weten.
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vinden om je over vijf dagen hier weer te zien,’ zei hij.

Timeon knikte instemmend.

Toen Timeon die avond op de rand van zijn bed zat, voelde hij 
een diepe dankbaarheid, dat zijn drie leermeesters hem in de 
gelegenheid hadden gesteld, om de inwijdingsweg te gaan. Deze 
scholingsweg had hem diepe inzichten gebracht over het mysterie 
van het leven, en over zichzelf als geestelijk wezen in een aards 
jasje. 

Hij besloot, om zich vanaf de volgende ochtend, weer voor drie 
aaneengesloten dagen terug te trekken in de grotten onder 
de burcht. Hij nam zich voor, om zijn verblijf in de buik van 
Montsegur, uit dankbaarheid naar zijn drie leermeesters, vastend 
en biddend door te brengen. Van monsieur Pierre had hij geleerd, 
dat regelmatige perioden van vasten, voor de parfaits, oefeningen 
waren, om het onvermijdelijke aardse lijden te verdragen, door 
zich ermee te verzoenen.

Toen Timeon en de bisschop weer bij elkaar waren, zei de bisschop 
dat hij ook nu weer slechts tijd had voor een korte ontmoeting. 
Omdat Timeon met een vraag zat, nam hij direct het woord.

‘Ik wil graag nog iets meer weten over het Akasha-Veld,’ zei hij. 
‘Begrijp ik het nu goed, dat elke ervaring van elke ziel in dit Akasha 
Veld ligt opgeslagen?’

‘Inderdaad. Maar dan in de Heilige Taal van God, die in de 
energiesubstantie van dat veld wordt opgetekend. Binnen het 
Akasha-Veld ligt de vibratie van elke ziel en zijn reis, in een eigen 
archief opgeslagen. En het geheel van deze archieven werd dus door 
de oude meesters de Akasha-Kronieken genoemd. Dit Akasha-Veld 
bevat dus alle, op ervaring gebaseerde wijsheid, over wat elke ziel 
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het licht ingezet. Tijdens de opklimmende Bewustwordingsweg 
zal de ziel, dan steeds meer aardse ervaringen transformeren tot 
geestelijk inzicht of bewustzijnslicht. 

Maar door het groeiende inzicht in de Goddelijke Weg en het 
verlangen de Goddelijke Wil te volgen, geeft de mens opnieuw zijn 
vermeende ‘vrij wil’ uit handen, maar nu bewust.

Kortom; De onwetende mens is onbewust onderworpen aan 
zijn lagere drijfveren, en de ontwaakte mens onderwerpt zich 
bewust aan de Wil van God. De vrije wil van de mens bestaat er 
dus eigenlijk alleen uit, dat hij zich vrijwillig overgeeft aan God,’ 
besloot de bisschop.

‘Ik heb deze ochtend niet zoveel tijd,’ zei bisschop Marty. ‘Daarom 
stel ik voor, dat we het voor vandaag hierbij laten. En ik zou het fi jn 

“Tijdens de opklimmende Bewustwordingsweg, 
    worden aardse ervaringen getransformeert tot 
    geestelijk inzicht ofwel tot bewustzijnslicht     
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informatie kan worden opgevraagd, omtrent de ontwikkeling van 
de eigen ziel, maar ook over de ontwikkeling van elke andere ziel. 
Maar onthoud goed Timeon: Deze informatie zal nooit worden 
vrijgegeven ten behoeve van het belang van het eigen lagere zelf. De 
beheerders van het Akasha-Kronieken, zullen slechts toegang tot 
deze wijsheid verschaff en, wanneer daarmee de ontwikkeling van 
de betreff ende ziel, en ook van het leven als geheel wordt gediend. 

Dus als antwoord op jouw vraag, of ook jij ooit toegang zult krijgen 
tot dit Veld van Wijsheid, kan ik je het volgende zeggen: Wanneer 
jij bent ingewijd in de zesde bewustzijnsgraad, kan ook jij je, met 
jouw geopende zesde bewustzijnstrede, afstemmen op het Akasha-
Veld. Ook jij zult dan in staat zijn, om daar vragen neer te leggen 
over jouw eigen zieleweg en over de zieleweg van je medemens. 
Later zal ik het zogenaamde ‘sleutelritueel’ met je delen, waarmee 
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in de loop van zijn bestaan ooit heeft gedacht, gezegd, en gedaan. 
Het gaat dus om de essentie van alle reeds door de ziel geleerde 
lessen. Maar dat niet alleen,’ benadrukte de bisschop. 

‘In jouw individuele Akasha-Archief is niet alleen de wijsheid 
opgeslagen, die jij als ziel, vanaf de eerste incarnatie tot nu toe 
heeft vergaart. Maar ook alle informatie ten aanzien van jouw 
toekomstige mogelijkheden is daarin vastgelegd. Hier gaat het dus 
om het karma, als de essentie van alle nog niet geleerde lessen, dus 
lessen die nog uitgewerkt en tot inzicht gebracht moeten worden. 

En wat interessant is om te weten,’ ging de bisschop verder. ‘Dit 
Veld van Goddelijke Wijsheid, ofwel deze zesde ervaringsdimensie, 
is overal en altijd geheel aanwezig, we leven er namelijk in. Het is 
dus waar ook ter wereld toegankelijk, voor mensenzielen die er, 
gezien hun graad van bewustzijn, toegang toe hebben.’ 

‘Maar betekent dit,’ vroeg Timeon, ‘dat ook ik ooit toegang 
kan krijgen tot deze wijsheid, die over mijn ziel in dat veld is 
opgeslagen?’ 

‘De Heilige Taal van God, waarmee alles in de kronieken wordt 
opgetekend, kan alleen worden verstaan, door de hoog ontwikkelde 
mensenziel,’ reageerde de bisschop. ‘Dus door de mensenziel, wiens 
innerlijke Christusgeest in het hart, is afgestemd op de Heilige 
Geest van het universum. Binnen de traditie van de katharen, zal 
deze verbinding tussen de innerlijke Christusgeest van de mens, 
en de Heilige Geest van God, worden bevestigd door het sacrament 
van consolamentum.

En wanneer de ontwaakte mens eenmaal in directe verbinding 
staat met de Geest van God, is hij in staat om alle leven innerlijk 
te doorschouwen. Dat houdt dus in, dat door de geestelijk rijpere 
mensenziel, uit het Veld van Wijsheid binnen de zesde sfeer, 
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Bij het zien van zijn vriend, stelde Jourdain voor, om samen het 
bikkelspel te spelen. Timeon zei dat hij het spel niet kende, maar 
het graag wilde leren. Toen Jourdains moeder en zijn zus dat 
hoorden, vroegen zij of ze ook mee mochten doen. Ze hadden wel 
zin in wat afl eiding. Het spel kon met meerdere spelers worden 
gespeeld, dus Jourdain ging akkoord. Jourdain pakte het leren 
buideltje uit een kast en gooide de bikkels op tafel. 

‘Het lijken wel kleine botjes van een dier,’ zei Timeon.

‘Het zijn inderdaad stukjes van het enkelgewricht van een schaap,’ 
zei zijn vriend.

‘Het is een behendigheidsspel,’ zei hij tegen Timeon. ‘Jij bent altijd 
heel rap met de sollebal, dus ik denk wel dat jij ook talent hebt voor 
dit spel.’

Toen legde Jourdain de spelregels uit aan zijn vriend. Het kwam 
er op neer, dat de bikkels moesten worden opgegooid en weer 
opgevangen. Het opvangen van de bikkels op de bovenkant van de 
hand vergde inderdaad enige behendigheid. Tijdens het spelen had 
het viertal veel plezier. Timeon genoot van de huislijke sfeer, die hij 
al een aantal jaren had gemist. 

Toen hij die avond in zijn bed lag, voelde hij zich wat weemoedig. 
Hoewel hij van zijn geestelijke broeders en zusters in het klooster 
hield, besefte hij nu goed, dat hij toch een warm gezinsleven miste. 
Hij besefte heel goed, dat hij door zijn keuze om parfait te worden, 
ook zelf nooit een gezin zou kunnen stichten. Maar ondanks dat 
gemis, was het voor hem duidelijk, dat dit de weg was die hij moest 
gaan. Het was zijn diepste zielsverlangen, om zijn geestelijke 
potentieel volledig te verwezenlijken, en daarmee als gids de 
mensheid te dienen.
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je de Akasha-Kroniek van een ziel kan openen en ook weer kan 
sluiten,’ besloot bisschop Marty.

‘Het lijkt mij prachtig, om mij met dit hoge geestelijke vermogen 
van de zesde bewustzijnstrede, te kunnen inzetten voor de 
ontwikkeling van mijn broeders en zusters, en op deze wijze Gods 
Plan te dienen.’ zei Timeon.

‘Dat kan ik me voorstellen, want in de hogere wijsheid ligt de 
grondslag voor elke spirituele leiding. Maar heb geduld, want alles 
binnen de kosmos heeft zijn juiste tijd. 

Ik moet ons gesprek nu afsluiten. Laat alles waar we tijdens onze 
laatste gesprekken over hebben gesproken, op je inwerken tijdens 
je meditaties. Ik zou het fi jn vinden als we elkaar, volgende week 
donderdag na het middageten hier weer zouden treff en. Dan wil ik 
verder met je praten over het Veld van Goddelijke Wijsheid ofwel 
het Veld van Inzicht binnen de zesde sfeer,’ zei bisschop Marty tot 
slot.

In de tussentijd mediteerde en contempleerde Timeon veel over 
de woorden van de bisschop. Toch genoot hij ook wel van de 
vrije dagen tot het volgende gesprek. Hij was veel te vinden bij de 
soldaten op de uitkijkpost. Elke ochtend maakte hij een wandeling 
met Hector langs de huisjes en grotten van de soldaten, op de 
berg, direct buiten de muren van de burcht. En vanmiddag had hij 
met Jourdain afgesproken, dat hij bij hem langs zou komen in het 
verblijf van zijn vader, de burggraaf.

Toen hij daar aankwam, opende Esclarmonde, de zus van zijn 
vriend, de deur. Bij binnenkomst begroette Timeon de aanwezige 
familieleden van Jourdain. Hij kende oma Forneire en moeder 
Corba van de samenkomsten van de parfaits en de novices. Zij 
verwelkomden Timeon allerhartelijkst. 
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De doop met de Heilige Geest
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Poort 11   
Timeon ontvangt 
het sacrament 
van Consolamentum

-Schorpioen-
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Rol

Onderzoeker

Natuur

Sterft en verandert

Aanleg

Loyaal, onderzoekende geest 

en sterke emotie
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-Schorpioen- 
Sterrenteken bij Poort 11

Water-teken

(introvert/voelend)

(24 oktober - 22 november)

Heersende planeet Pluto

Geeft kracht tot ontmaskeren, 

vernietigen van onwaarheden en kracht tot loslaten 

Aartsengel Jeremiël 

Helpt bij het leren van lessen 

uit sterke emoties
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Schenk ons wat wij dagelijks nodig hebben,
aan aards brood en geestelijk inzicht.

Help ons de koorden van onze fouten los te maken, 
die ons gevangen houden in het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen 
kunnen vergeven.

Help ons ook, om ons niet te verliezen in aardse zaken,
want uit U wordt geboren:
de Alwerkzame Goddelijke Wil, 
die de Levende Kracht is om te handelen,
en het Universele Lied, dat alles weer in harmonie brengt,
het Lied, dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.’
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Mystieke prelude tot Poort 11           

Het Aramese ‘Onze Vader’

Het vroeg-christelijke Onze Vader in het Aramees, de taal die Jezus 
sprak, bestaat uit 7 hoofdzinnen.  

Deze 7 zinnen dragen de mystieke werkingen in zich, om onze 7 
energiecentra weer in harmonie te brengen met het Witt e Licht van het 
Goddelijke Veld. Het Oerveld waaruit wij, op ons scheppingsmoment als 
prille ziel zijn voortgekomen. Het Oerveld waarnaar wij, na onze grote 
bewustwordingsreis door de 7 sferen, weer met onze bewustzijnsoogst 
zullen terugkeren.

Het Onze Vader was het belangrijkste gebed voor de katharen.

‘Onze Vader, Bron van alle Zijn, 
die ik ontmoet in al wat mij ontroert.

Ik geef U een naam,
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel Uw licht in mij en maak Het nutt ig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu,
Uw enige verlangen handelt dan 
samen met het onze.
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‘We spraken tot nu toe over de Akasha-Kroniek van een individuele 
mensenziel, maar het Akasha-Veld is veel grootser,’ begon de 
bisschop. ‘Het bevat de informatie over de evolutie van elke bezielde 
levensvorm binnen het universum. En besef daarbij, dat elk levend 
wezen bezield is, van een mosplantje tot de planeet aarde, maar 
ook het zonnestelsel, elk sterrenstelsel en zelfs het universum als 
geheel. 

Het Akasha-Veld, ofwel de zesde bewustzijnsdimensie van 
de kosmos, bevat dus de ervaringsinformatie over al deze 
levensvormen, van hun ontstaan tot hun voleinding, van alfa tot 
omega. We bespraken al, dat binnen dit ‘Veld van Goddelijke 
Wijsheid’, alle kennis en wijsheid van elke zielengroep en van elke 
individuele ziel, in een eigen Kroniek of Archief wordt bewaard. En 
dit dus, zowel van het verleden, als van het heden, maar ook van 
de toekomst, dus van alles wat ‘was’, ‘is’ en ‘zal zijn’. Het Akasha-
Veld bevat als het ware een soort collectief kosmisch geheugen, 
met daarbinnen het geheugen van elke individuele ziel. En binnen 
dat geheugen worden dus de ervaringsherinneringen van elke 
levensvorm binnen de kosmos, op een geordende wijze opgeslagen.’

‘Maar deze zesde bewustzijnsdimensie moet dan wel een immense 
geheugenreservoir zijn,’ onderbrak Timeon zijn leermeester. 
‘Raakt dat veld nooit vol?’

‘Maar zoals ik al zei, wordt die informatie in de ‘Taal van God’ 
opgetekend in de energiesubstantie van dit veld. Dat is iets, waar 
de aardse mens zich nog geen voorstelling van kan maken. Maar er 
komt een tijd dat ook dit met het lagere denkvermogen begrepen 
kan worden.’

De bisschop hield weer even stil, voordat hij verder ging.

‘Het Akasha-Veld bestaat uit een doorlopend spectrum van sub-
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Decaan 11.1  Serpens
de Mars-Schorpioen (24 oktober tot 1 november)

fl exibiliteit & activiteit

De verleiding van het onware

De afgelopen dagen waren voor Timeon vrij rustig verlopen. 
Ondanks de regelmatige beschietingen, ging het leven op 
Montsegur zijn relatief rustige gang. Door de steile en ruige 
hellingen van Montsegur, was het voor de kruisvaarders en de 
soldaten van de koning, onmogelijk om grote belegeringsmachines, 
zoals katapulten en aanvalstorens in te zetten. De bewoners van 
Montsegur waren nog steeds optimistisch. Ze bemoedigden elkaar 
met de woorden, dat het allemaal goed zou afl open.

Toen Timeon die donderdagmiddag, weer bij de bisschop 
aanklopte, bleek deze nog geconcentreerd te werken aan de preek 
voor de komende zondag. Bij het horen van zijn pupil, keek hij 
op van zijn werktafel. En met een vriendelijk gebaar, nodigde hij 
Timeon weer uit, om tegenover hem te komen zitten. 

Na een korte stilte, vroeg de bisschop aan Timeon, hoe zijn dagen 
waren geweest. Timeon besprak zijn ervaringen en vertelde ook 
over het fi jne samenzijn met Jourdain en zijn familie. De bisschop 
luisterde met veel aandacht en genoot van het verhaal.

Toen zijn leerling was uitgesproken, begon de bisschop het gesprek.
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‘Het is me duidelijk geworden,’ reageerde Timeon, ‘dat we als 
geïncarneerde ziel, heel veel hebben meegenomen vanuit het 
Akasha-Veld binnen het zesde rijk. En dat dit allemaal samenhing 
met het karma, dat we op aarde moeten uitwerken. En ook besef 
ik, dat ons gedurende het leven op aarde, allerlei gedachten vanuit 
dat veld blijven toevallen, die met onze Levensopdracht resoneren. 
Maar dat gebeurt eigenlijk voor een groot deel onbewust. Maar 
kunt u mij zeggen, hoe ik het Veld van Goddelijke Wijsheid meer 
bewust kan raadplegen?’ vroeg Timeon.

‘Ik wil dat graag koppelen aan het doel dat je ermee wilt bereiken,’ 
reageerde de bisschop.

‘Het bewust raadplegen van deze hoge wijsheid, kan namelijk 
verschillende doelen dienen. Wanneer je bijvoorbeeld met een 
levensdilemma te maken krijgt, waar je met je gewone denken niet 
zomaar uitkomt, doe dan stapsgewijs het volgende: 

Verzamel allereerst alle beschikbare informatie, die op de 
betreff ende situatie betrekking heeft. Zie alle aspecten, als een 
soort levend pallet voor je geestesoog. En neem daar echt de tijd 
voor. Probeer dus de heelheid van de levende situatie voor je te 
zien, in al zijn facetten. Maar waak ervoor, dat je er een mening 
over gaat vormen. Zie het slechts voor wat het is.’

En weer was de bisschop even stil.

‘Doe vervolgens het zogenaamde ‘Sleutelritueel’, waarmee de 
Kronieken geopend en weer gesloten kunnen worden,’ ging hij 
verder.

‘Leg allereerst je linkerhand op je hart. Zoals je al eerder duidelijk 
is geworden, is je linkerhand de ontvangende hand. En je wilt nu 
wijze raad ontvangen. Vraag vervolgens aan de beheerders van 
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velden, die energie-substanties met allerlei vibraties bevatten. Een 
spectrum dat hiërarchisch is georganiseerd, dus waarin de hogere 
levensvormen bijdragen in het bezielen en coördineren van de 
lagere. Elke levenssoort heeft binnen dat gelaagde veld zijn eigen 
Kroniek of Archief met zijn eigen vibratie. Maar daarbinnen heeft 
dus ook elke individuele ziel weer zijn eigen Kroniek, dat je als 
een soort geestelijk dossier kunt zien. Alles binnen deze ordening 
doordringt elkaar en werkt op elkaar in.

En omdat de sub-lagen binnen het Akasha-Veld bestaan uit 
energie-substantie die met verschillende snelheden trillen, zullen 
dus de hoger gebieden meer invloed kunnen uitoefenen op de 
lagere, dan andersom. Door deze hiërarchische samenhang, zal 
de onvoorstelbare verscheidenheid van levensvormen binnen het 
universum, evolueren in de richting van toenemende verfi jning, 
evenwicht en harmonie. En deze onzichtbare en samenhangende 
‘veelheid in eenheid’, drukt zich uiteindelijk uit in de zichtbare 
wereld, en dat verklaart ook de orde, regelmaat en toenemende 
harmonie binnen de natuur.

Omdat de uiterlijke zintuigen met het hoofd zijn verbonden, blijft 
het wezenlijke van deze hogere velden voor ons denken verborgen. 
Alleen met de innerlijke zintuigen van het hart, kun je de hogere 
geestelijke werkingen leren kennen. Daardoor kan de hoog 
ontwikkelde mensenziel, die met zijn geopende hart in het ‘Hier-
en-Nu’ leeft, via zijn ontwaakte Intuïtieve Bewustzijn, wijsheid 
putten uit de Kronieken binnen dat gelaagde Akasha-Veld. 

Deze wijsheid kan tot hem komen, door het bewust openen 
van de Kronieken, of zal hem in concrete situaties onbewust 
spontaan toevallen. En daarbij is bewust of onbewust de Wet van 
Harmonische Resonantie in werking gesteld.’

En weer pauzeerde bisschop Marty even. 
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afwachten, want je kunt vanuit het geestelijke domein geen 
antwoord afdwingen. Heb vertrouwen, de boodschap zal komen als 
de tijd daar rijp voor is. Misschien niet nu direct, maar op een later 
moment, waarop je het niet meer had verwacht. Misschien is ook 
de vorm van de boodschap anders dan je had verwacht. Maar wees 
gerust, je zult het antwoord herkennen en het ook als ontwijfelbaar 
aanvoelen. En wanneer je in je hart de boodschap hebt herkent, 
toon dan je dankbaarheid naar de hogere wezens van het zesde rijk. 
En vraag hen weer, om de Akasha-Kronieken te sluiten.’

Na een korte tijd ging bisschop Marty weer verder. ‘Je kunt de 
kronieken ook raadplegen, wanneer een medemens jouw om wijze 
raad vraagt in een ingewikkelde levenskwestie. Laat deze mens dan 
uitgebreid zijn levensprobleem aan jou toelichten. Luister alleen, 
of stel slechts een vraag tot verheldering. In zo’n gesprek komt een 
moment, waarop alle aspecten die met de levenskwestie te maken 
hebben, in voldoende mate zijn overgedragen. Jij zult dan een 
gevoel krijgen, dat je een min of meer compleet beeld hebt kunnen 
vormen van de kwestie. Maar waak er ook nu weer voor, dat je er 
in je hoofd nog geen oordeel over gaat vormen,’ waarschuwde de 
bisschop.

‘Volg dan weer hetzelfde sleutelritueel als bij het eerder genoemde 
dilemma. Dus leg weer je linkerhand op je hart. Dat kan fysiek 
maar ook innerlijk in je verbeelding. Vraag vervolgens weer aan 
de beheerders van het Akasha-Veld, om de kronieken te openen. 
En stel hen dan de volgende vraag: ‘Schenk mij het helpende 
inzicht, waarmee ik mijn broeder of zuster een uitweg kan wijzen 
uit de levenskwestie waarmee deze worstelt.’ En noem daarbij de 
volledige naam van de mens waarover het gaat. En wacht ook in 
zo’n situatie weer geduldig af, tot er in woord, beeld of symbool, 
innerlijk een antwoord wordt aangevoeld. 

Op het moment dat beelden, woorden of symbolen in je geest 
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het Veld van Goddelijke Wijsheid binnen de 6e dimensie, om de 
Kronieken te openen. 

Stel vervolgens aan hen de vraag: ‘Alle aspecten van de situatie, 
als één geheel overziende, wat is voor mij nu wijs om te zeggen of 
te doen?’

Je kunt er namelijk vanuit gaan, dat in de volheid van de situatie 
het antwoord al besloten ligt. Deze moet alleen nog door de 
Christusgeest in je hart worden herkent.

Bedenk na het stellen van de vraag, geen antwoord met je hoofd, 
maar blijf stil luisteren, totdat de stem in je hart zal ‘spreken’. 
Wacht geduldig af, tot er woorden, beelden of symbolen in je geest 
omhoog komen, die een antwoord in zich kunnen dragen. Zoals 
gezegd, kan via je geopende hart de Hemelse Waarheid in elke 
situatie en in elke boodschap worden herkent. En ook als je niet 
direct in je hart het ware antwoord aanvoelt, blijf dan toch geduldig 

“En ook besef ik, dat 
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    allerlei gedachten 
    vanuit dat veld 
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    die met onze 
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de geestelijke wereld?’ vroeg Timeon nieuwsgierig.

‘Ik zal proberen, om je dat uit te leggen,’ zei de bisschop.

‘We spraken eerder over de 7 Kosmische Levenswetten. In de 
situaties die wij zojuist bespraken, zijn voornamelijk twee van die 
wetten in werking. Het gaat hier om een samenwerking tussen 
de 3e en de 4e wet, dus tussen de Wet van Dynamisch Evenwicht 
en de Wet van Harmonische Resonantie. De Wet van Dynamisch 
Evenwicht zorgt ervoor, dat een door jou gestelde vraag, een 
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verschijnen, stroomt in feite wijsheid vanuit de Universele Geest 
van de zesde dimensie, via het geopende bewustzijnscentrum in 
je zesde energiekolkje, bij jou naar binnen. En die wijsheid zal zijn 
weg vinden naar de Christusgeest in je geopende hart.

Wanneer dat heeft plaatsgevonden, vraag dan weer in diepe 
dankbaarheid aan de beheerders van de kronieken, om deze 
te sluiten. Je kunt dit doen, door de woorden hardop uit te 
spreken, maar ook door ze te denken. En wanneer je wijsheid 
hebt ontvangen, zul je de neiging voelen om spontaan vanuit je 
geopende hart te spreken,’ zei de bisschop.

‘En dan is er nog een andere wijze van communicatie met de 
geestelijke wereld,’ ging hij verder. ‘Het kan namelijk soms ook 
wenselijk zijn, om contact te leggen met de lichaamloze zielen 
van je voorouders. Maar wees hiermee terughoudend, want ook 
deze zielen moeten niet teveel gestoord worden in hun eigen 
zielenverloop.

Leg ook dan weer je linkerhand op je geopende hart en sluit je 
ogen. Roep vervolgens de betreff ende ziel op met diens laatste 
aardse naam. Leg een liefdevolle verbinding met de ziel en vraag 
toestemming om je vragen te stellen. Wacht ook nu weer geduldig 
af. Blijf in de tussentijd luisteren naar de stem van je geopende 
hart, want daarin kan het antwoord worden aangevoeld. 

En als het tijd is om het contact weer te beëindigen, bedank 
de ziel dan, en wens deze een mooie voortzetting van zijn 
ontwikkelingsweg door de hemelse sferen. Geef in je verbeelding 
een liefdevolle afscheidskus, en verbreek de verbinding door je 
aandacht weer terug te trekken. Open dan weer je ogen,’ zei de 
bisschop tot slot.

‘Ik begrijp nog niet hoe het allemaal werkt bij al die contacten met 
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Timeon nam zich voor, om die avond een laatste contact te maken 
met zijn vader en moeder binnen de hemelse sfeer. Toen hij zijn 
favoriete meditatiehouding had aangenomen, sloot hij zijn ogen en 
legde vervolgens zijn linkerhand op zijn hart. Hij hoefde niet eens 
hun naam te noemen. Hij voelde direct een liefdevolle omhelzing 
door vier armen. Het was duidelijk dat ze elkaar weer gevonden 
hadden. Dat verbaasde hem niet, omdat hij wist dat hun band van 
ware liefde, hen voor eeuwig verbindt. Het leek erop, dat ze op de 
toenadering van hun zoon hadden gewacht, voordat ze buiten zijn 
bereik zouden verdwijnen, om de hogere sferen te betreden. Hij 
voelde vier trotse ogen op hem gericht. In zijn hart hoorde hij een 
paar korte zinnetjes: ‘Wij zijn zo blij voor je, dat jij je weg gevonden 
hebt. Heb vertrouwen, want het is goed. Wij zullen je vanuit de 
geestelijke wereld, op je weg steunen, waar dat nodig en mogelijk 
is. Weet dat we trots op je zijn en dat we van je houden. Voor altijd 
één.’

Timeon haastte zich om te zeggen, dat ook hij zielsveel van hen 
hield. Toen vervaagde de woorden. De verbinding was verbroken.

Die laatste woorden; ‘Voor altijd één,’ bleven nog lange tijd in zijn 
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antwoord vanuit de kosmos naar zich toe trekt. 

Kun je invoelen dat elke vraag een trekkende of zuigende kracht 
in zich draagt? Een vraag bestaat namelijk uit de vrouwelijke Yin-
energie. Door de werking van de Wet van Dynamisch Evenwicht 
kan een vraag niet op zichzelf blijven bestaan, omdat deze een 
disbalans veroorzaakt. En door deze wet, zoekt elke disbalans 
binnen het universum weer naar balans. Deze wet schrijft dus voor, 
dat Yin en Yang niet duurzaam zonder elkaar kunnen bestaan. 

Zo zal elke vraag, die dus bestaat uit de ontvankelijke vrouwelijke 
Yin-energie, een antwoord naar zich toe trekken, omdat een 
antwoord bestaat uit de mannelijke Yang-energie. Als een vraag 
weer is samengebracht met een antwoord, is er weer evenwicht.’

‘Maar is dat dan ook altijd een passend antwoord? vroeg Timeon.

‘Daar zorgt die andere wet voor, namelijk de Wet van Harmonische 
Resonantie, die tegelijkertijd werkt,’ reageerde de bisschop. 

‘De energie van een vraag heeft namelijk een bepaalde vibratie. 
En de Wet van Harmonische Resonantie zorgt ervoor, dat door 
de vraag alleen een antwoord wordt aangetrokken, met dezelfde 
trilling.’

Toen was het weer even stil.

‘Maar hoe kan ik weten wat waar is, wanneer ik bijvoorbeeld aan 
het Akasha-Veld om wijze raad vraag?’ vroeg Timeon.

‘Op die vraag wil ik graag tijdens onze volgende ontmoeting ingaan. 
Het is al laat geworden, en ik wil nog de laatste hand leggen aan de 
preek voor zondag. Ik stel voor dat wij elkaar maandagmorgen na 
het ochtendmaal hier weer treff en,’ zei bisschop Marty.
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de mens zich geopend heeft, en de vertroebelingen in de lagere 
energiecentra gezuiverd zijn, het zuivere onderscheidingsvermogen 
zich begint te ontwikkelen. Dat wil zeggen, dat het hart zich 
ontwikkelt tot een instrument, dat feilloos in elke situatie, balans 
en disbalans, en ook het onderscheid tussen goed en kwaad kan 
aanvoelen. Het geopende en gezuiverde hart is als het ware het 
nulpunt van een bascule geworden. En vanuit dat zuiver afgestelde 
nulpunt, wordt in elke levenssituatie evenwicht, harmonie, balans 
en waarheid herkent. Kortom: Je geopende en getrainde hart 
is je instrument, dat de Goddelijke Waarheid in elke situatie 
ontwijfelbaar herkennen zal. Je hart heeft daarvoor niet langer de 
bevestiging nodig van een logische redenering door je denken, of 
van iemand of iets buiten jezelf.
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geest resoneren. Timeon was blij en voldaan. Hij voelde nu de 
kracht om hen echt los te laten. Hij voelde zich nu sterk genoeg om 
als een volwassen man, zijn eigen weg te vervolgen.

Het was maandagochtend, en Timeon had zich weer bij zijn 
leermeester gevoegd. Hij vertelde in het kort over zijn ontmoeting 
met de zielen van zijn beide ouders. Hij was verheugd. Bisschop 
Marty glimlachte. Hij zag dat het allemaal goed was.

‘Voordat wij vorige week uit elkaar gingen, stelde jij me op de 
valreep nog een vraag. Wil jij die nog eens herhalen?’ vroeg de 
bisschop.

‘Wij hadden het daarvoor uitvoerig gehad over het raadplegen 
van de Akasha-Kronieken,’ reageerde Timeon ‘Ik vroeg mij af, hoe 
ik kan weten wat waar is, wanneer ik aan dit Veld van Wijsheid 
binnen de zesde ervaringsdimensie, om wijze raad vraag?’ 

De bisschop wachtte even voordat hij het woord nam.

‘Je moet weten,’ zei hij, ‘dat zodra op de vierde trede, het hart van 
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Timeon keek bedenkelijk. ‘Dat er zoiets als Universele Waarheid en 
Onvoorwaardelijke Liefde bestaat, dat heb ik in de grot geleerd van 
monsieur Pierre. Maar is schoonheid en goedheid niets iets heel 
persoonlijks?’ vroeg Timeon.

‘De aardse mens ervaart schoonheid en goedheid als een kwestie 
van persoonlijke smaak. En daarover kunnen nog niet ontwaakte 
mensenzielen, het heel erg met elkaar oneens zijn,’ zei de bisschop.
‘Maar waar ik hier naar verwijs, is Universele Schoonheid en 
Universele Goedheid. De mens wiens hart is open gegaan, 
herkent niet alleen Universele schoonheid in een bloem of 
een zonsondergang, maar ook in elke andere levensvorm of 
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Decaan 11.2  Ophiuchus
de Zon-Schorpioen (2 tot 12 november)

fl exibiliteit & ambitie

Bedwinger van de aardse verleiding

‘Er komt een moment,’ zei de bisschop, ‘waarop ook jouw innerlijk 
het punt zal passeren, waarop jij niet meer de leringen van buiten, 
dus van een leermeester, nodig zult hebben. Dan zul je door de 
grens breken van het begripsmatige denken in je hoofd, en zul je 
in je hart het Onomstotelijke Weten gaan ervaren. Dat is het punt 
waarop je spontaan van een gelovige, een mysticus bent geworden.’

Bij deze woorden van de bisschop herinnerde Timeon het gesprek, 
dat hij destijds aan de keukentafel met zijn oma had gehad, in haar 
kleine huisje in Carcassonne. Ze hadden toen ook gesproken over 
het belang van een goed ontwikkeld ‘geweten’ in de mens. ‘Gaan 
leven volgens de Wil van God, zal je lijden uitdoven, en je innerlijke 
vrede, vrijheid en vreugde doen groeien,’ had zij toen gezegd. 

‘Wat u zojuist vertelde over het innerlijk herkennen van waarheid, 
heeft dat ook te maken met wat wij het ‘geweten’ noemen?’ wilde 
Timeon van de bisschop horen.

‘Inderdaad. Het zuivere onderscheidingsvermogen, dat in het hart 
van de geestelijk ontwaakte mens is open gebloeid, herkent alles 
wat van God is, dus niet alleen waarheid, maar ook schoonheid, 
goedheid en ware liefde.’
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te leven. Ook het vermogen om te herkenning wat goed is, heeft 
God in ons eigen hart geplant. En dat kan het ‘geweten’ worden 
genoemd. Elke gedachte, elk woord en elke handeling waarmee het 
leven wordt gediend, is een uiting van Universele Goedheid, is een 
uiting van de Goddelijke Wil.’

En weer was de bisschop een ogenblik stil.

‘Maar hoe is dat ‘geweten’ dan in de mensenziel gekomen? ‘ vroeg 
Timeon. 

‘Daarvoor wil ik weer even het ontstaan van de ziel uit het Oerveld 
in herinnering roepen,’ reageerde de bisschop. ‘De Goddelijke 
Vonk, die destijds, dus tijdens de geestelijke conceptie, vanuit 
het Oerveld in het centrum van de jonge ziel is geplant, herbergt 
het zeer hoog trillende bewustzijn om het Goddelijke Weten 
te herkennen. Maar de herinnering daaraan, is gedurende de 
neergaande Scheppingsweg van de ziel door de zeven sferen, 
verloren gegaan. 

Doordat de ziel afdaalde in steeds grover trillende rijken, werd 
ook de trilling van het bewustzijn in het centrum van de ziel steeds 
grover. En eerder is al gezegd, dat hogere fi jn trillende kennis niet 
kan worden bevat door grof trillend bewustzijn. Dat valt als het 
ware buiten zijn ontvangstbereik. Je zou dit kunnen vergelijken 
met het verschijnsel, dat ons gehoororgaan de hoog trillende 
geluiden niet kan waarnemen, die door bijvoorbeeld de hond wel 
kan worden gehoord. Ons gehoororgaan is namelijk te grof om de 
fi jne trilling van het hoge geluid waar te nemen.’

Weer stopte de bisschop even, om te kijken of zijn leerling zijn 
woorden nog begreep. 

‘Maar tijdens de opklimmende Bewustwordingsweg van de ziel,’ 
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levenssituatie, en zelfs in creaties van de mens. Deze mens kan 
zelfs de schoonheid gaan zien achter de schijnbare chaos, of achter 
confl ict, geweld en oorlog.’

Weer keek Timeon bedenkelijk. ‘Hoe kan er schoonheid schuilen 
in chaos?’ vroeg hij.

‘Denk eens aan de lotusbloem,’ reageerde bisschop Marty. ‘Ook 
die ontkiemt in het duister van de modder op de bodem van het 
meer, om vervolgens boven water zijn zuiverheid en natuurlijke 
schoonheid te tonen. Ook wat er onder water in de modder 
gebeurd, is onderdeel van de natuurlijke schoonheid van het 
groeien en tot bloei komen.’

Hier wachtte de bisschop weer even.

‘Op vergelijkbare wijze,’ ging hij verder, ‘kan de ontwaakte 
mensenziel de onzichtbare natuurlijke schoonheid, en de belofte 
voor de toekomst gaan zien, achter de chaos in de zichtbare wereld. 
Zoals de kiem van het zomerse licht wordt gelegd in de uiterste 
duisternis van midwinter, zo ontspruit elke schoonheid uit chaos.’ 

‘Maar hoe kijkt u dan naar de gewelddadige vervolging van de 
katharen op dit moment?’ onderbrak Timeon zijn leermeester.

‘Ook het geweld, waar ons broederschap van de katharen nu onder 
lijdt, draagt de kiem van glorie in zich,’ reageerde de bisschop. 
‘Elke situatie, hoe duister ook, is de drager van een nog niet 
ontwaakte natuurlijke schoonheid. Als je dat eenmaal gaat zien, 
zal je vertrouwen in de Goddelijke Weg onwankelbaar worden.’

‘En hoe zit dat met goedheid?’ wilde Timeon weten.  

‘Om het goede te doen, is het niet nodig om regels of wetten na 
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deze te volgen. Heb ik jouw vraag over het ‘geweten’ zo goed 
beantwoord,’ vroeg de bisschop aan Timeon.

‘Er is mij weer veel duidelijk geworden,’ reageerde zijn pupil.

Na afl oop van het gesprek, liet de bisschop aan Timeon weten, 
dat hij de komende weken niet op Montsegur zou zijn. Hij hoopte 
voor de kerstdagen weer terug zijn. Hij moest voor een belangrijke 
bijeenkomst naar Toulouse. Door de belegering van Montsegur 
een reis die niet zonder gevaar was. Bij zijn terugkomst wilde hij, 
in een afrondend gesprek kijken of Timeon er klaar voor was, om 
ingewijd te worden in de zesde graad.  

In de weken die volgden, was Timeon weer vaak, samen met Hector, 
te vinden tussen de ridders en soldaten op de weergang. Soms waren 
er schermutselingen met de belegeraars, maar meestal liepen ze 
rustig de wacht. Timeon had vaak mooie gesprekken met Rogier, 
de soldaat die destijds Hector naar Montsegur had meegenomen. 
Rogier woonde met zijn vrouw en Anna, hun dochtertje van 3 
maanden, in een klein houten huisje op Montsegur, vlak buiten 
de burcht. Hij was soldaat geworden in het leger van de graaf 
van Foix, omdat hij zijn gezin moest onderhouden. Hij was geen 
gelovig kathaar, maar voelde zich wel geroepen om de katharen 
te verdedigen, omdat hij een sterke sympathie voelde voor de 
zogenaamde ‘goede vrouwen’ en ‘goede mannen’.

Op een ochtend trof Timeon zijn vriend Rogier aan, gehurkt in een 
donkere hoek aan de voet van de stenen trap naar de weergang. 
Toen Timeon vroeg wat er aan de hand was, draaide hij zich om en 
keek Timeon met een betraand en wanhopig gezicht aan. Rogier 
vertelde dat zijn dochtertje die nacht in haar slaap was overleden. 
Hij voelde zich intens verdrietig. Het meisje was gisteren nog 
kerngezond, dus waarom ze die ochtend niet meer wakker 
geworden was, was onverklaarbaar.‘
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ging hij verder, ‘zal die herinnering aan zijn goddelijke erfenis 
weer stap voor stap in zijn geest ontwaken. Dus het woord 
‘geweten’ is een mooi woord, want het laat zien, dat de ziel ‘het 
goddelijke’ altijd geweten heeft, maar dat het vele levens lang, door 
de onbewustheid, gewoon in vergetelheid is geraakt. Het ‘geweten’ 
ontwaakt dus, wanneer de godsvonk, ofwel de Christusgeest in het 
hart van de mens, weer in open verbinding komt te staan met de 
Heilige Geest van het universum, ofwel met de Geest van God.  

Een Soefi -mysticus doelde op hetzelfde, toen hij zei: ‘In de sferen 
van het geweten ontmoeten de ziel van de mens en de Geest van 
God elkaar en worden één.’

‘En daardoor kan de hoog ontwikkelde mens,’ ging bisschop Marty 
verder, ‘die zich weer bewust is geworden van dit Universele 
Weten’, dit ‘geweten’ gebruiken als zijn baken om de Goddelijke 
Wil van het universum, in elke levenssituatie te herkennen, en 

“Het woord ‘geweten’ laat zien, dat de ziel 
    ‘het goddelijke’ altijd geweten heeft    
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‘Het is voor mij duidelijk geworden, dat elke gebeurtenis op aarde 
een hogere betekenis heeft, binnen het Grote Plan van God. Zelfs 
als ik die betekenis door mijn beperkte aardse blik niet kan inzien,’ 
zei Timeon. 

‘Maar denk jij dan, dat de dood van ons dochtertje een hogere 
betekenis heeft?’ vroeg Rogier. ‘Zelfs wanneer ons een geliefde 
wordt ontnomen, hoort dat binnen het Grote Plan van God. ‘Maar 
geloof mijn woorden niet Rogier omdat ik ze zeg, want deze zijn 
pas waar, wanneer jij ze in je eigen hart als waarheid herkend. 
Lieve Rogier, vergeet voorlopig deze woorden. Geef nu slechts toe 
aan je natuurlijke verdriet, stop het niet weg en deel het met je 
lieve vrouw.

Timeon en Rogier hadden de dagen daarna indringende, maar ook 
mooie gesprekken. Rogier voelde zich begrepen, gesteund, maar 
ook getroost door de woorden van zijn vriend. Ook had hij zijn 
verdriet gedeeld met zijn vrouw en dat was goed geweest.

Tijdens de gesprekken tussen de beide mannen, herhaalde Rogier 
regelmatig zijn eerdere opmerking. ‘Het is allemaal zo oneerlijk. 
Anna heeft nog geen enkele kans gehad in dit leven. Waarom is de 
oude Floris niet gehaald?’

Toen Rogier zich weer pijnigde met deze wrange gedachten, voelde 
Timeon behoefte om hierop te reageren. 

‘Waak ervoor lieve Rogier,’ zei hij, ‘dat je verhalen in je hoofd 
gaat maken. Dus verhalen over dat het niet eerlijk is, en dat Anna 
recht had op een kans in dit leven, en dat de oude Floris beter had 
kunnen gaan, en nog veel meer van die verhalen. 

Dat kan allemaal vanuit je verdriet heel waar lijken. Maar realiseer 
je dat het denkbeelden zijn, die jij in je hoofd zelf hebt gecreëerd 
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Ook mijn vrouw is ontroostbaar,’ zei hij snikkend, ‘en ook dat vind 
ik te pijnlijk om aan te zien. Ik wil thuis sterk zijn en niet huilen, 
maar van binnen ben ik verscheurd.’

Timeon sloeg zijn arm om de schouders van zijn vriend. Rogier 
kon zich toen niet meer inhouden en liet zijn verdriet de vrije loop.

Timeon wilde zijn vriend, vanuit wijsheid tot steun zijn, maar 
wist niet wat hij moest doen of zeggen. Toen realiseerde hij zich, 
dat hij de Kronieken kon raadplegen om de goede woorden te 
vinden. Zonder dat iemand daar iets van kon zien, deed hij het 
‘sleutelritueel’.

Toen Rogier weer een beetje tot zichzelf gekomen was, zei Timeon. 
‘Het is heel lief van je, dat je sterk wilt zijn voor je vrouw en haar 
wil troosten. Maar door je eigen verdriet niet aan haar te tonen, 
ontneem je haar de gelegenheid om jou te troosten. Bedenk, 
dat elkaar troosten in zo’n situatie heel helend kan zijn, en de 
liefdesband versterken zal. Wees dus lief voor elkaar, toon elkaar 
je kwetsbaarheid en troost elkaar. En neem samen eervol en vol 
liefde afscheid van jullie kleine meisje,’ zei Timeon. 

‘Als er een God zou bestaan, dan zou hij dit toch niet laten 
gebeuren,’ zei Rogier. ‘Onze Anna heeft nog geen enkele kans 
gehad in dit leven. Waarom is de oude Floris niet gehaald, die 
hoopt al jaren dat hij de volgende ochtend niet meer wakker wordt. 
Het is allemaal zo oneerlijk.’ snikte hij. 

Timeon zei niets, maar voelde een diep mededogen naar zijn 
vriend. Later op de dag vroeg Rogier aan Timeon; ‘Alsjeblieft, 
vertel me waar jij je geloof in God vandaan haalt?’

‘Gods wegen zijn voor de aardse mens soms ondoorgrondelijk,’ 
was de eerste reactie van Timeon. ‘Maar er is meer,’ ging hij verder. 

Poort 11. Timeon ontvangt het sacrament van Consolamentum



291

Timeon en de katharenschat

Maar met het aandacht geven aan de verhalen en gedachten in je 
hoofd, maak je je natuurlijke verdriet of boosheid onnodig groter. 
Want alles wat je voedt met de energie van je aandacht, zal groeien. 
Blijf daarom bij je natuurlijke verdriet, geef aan dat pure gevoel 
vooral alle ruimte en deel die gevoelens met anderen. Als je aan 
deze zware energie de ruimte geeft die het vraagt, zal deze stukje 
voor stukje oplossen en jou innerlijk weer lichter maken. Weet dat 
ik er voor je ben, wanneer je mijn steun nodig hebt.’ 

Timeon hield even stil, maar toen hij zag dat Rogier open 
stond voor zijn woorden, ging hij verder. ‘In dit soort moeilijke 
momenten nodigt het leven je uit om, door je diepe verdriet heen, 
in je hart een vertrouwen te gaan voelen, dat verder gaat dan je 
verdriet. Een vertrouwen, dat je dochtertje binnen de andere 
wereld in goede handen is. En wanneer je weer een klein beetje van 
dat vertrouwen voelt, dan kun je misschien de woorden van Jezus 
in je hart horen, die in zijn meeste duistere moment tegen God zei: 
‘Niet mijn wil, maar Uw Wil geschiedde.’ Met die woorden, legde 
hij zijn lot in de handen van God als zijn schepper. En zo hervond 
hij weer zijn innerlijke rust en ook het vertrouwen in de hogere 
machten van het universum, die al het leven dragen en voeden. En 
in dat vertrouwen vond hij de kracht om zijn onvermijdelijke lot te 
dragen,’ zei Timeon tot slot.

Naast de gesprekken met Rogier, had Timeon tijdens de afwezigheid 
van bisschop Marty, zijn tijd doorgebracht in gebed, meditatie en 
ook met zijn vriend Jourdain. Op een ochtend zei Joudain, dat 
hij de bisschop weer binnen de burcht had gezien. Iedereen was 
opgelucht door dit bericht.

Niet lang daarna liep Timeon hem weer tegen het lijf. De bisschop 
nodigde hem uit om de volgende ochtend weer naar zijn kamer te 
komen. Die nacht was Timeon wat onrustig. In zijn geest werd de 
hele fi lm van de afgelopen periode afgedraaid. De periode, waarin 
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en aandacht blijft geven. Wanneer je jouw spontane verdriet gaat 
vermengen met je denkbeelden, over hoe het had moeten zijn, 
vertroebel je het zuivere verdriet,’ zei Timeon. 

‘Het is heel begrijpelijk dat je dat doet, want dit is de neiging van 
elke mens. Maar als we dat doen, zondigen we als het ware tegen 
De Waarheid van het leven. En vat dat woord ‘zondigen’ niet op 
als een veroordeling. De Waarheid is, dat de dingen ‘zijn zoals 
ze zijn, en soms ook heel schrijnend zijn. En als daarbij verdriet, 
boosheid, radeloosheid wordt gevoeld, durf deze dan toe te laten 
en te doorvoelen, want al deze echte gevoelens horen bij de naakte 
Waarheid.

“Wanneer we ons spontane verdriet gaan 
    vermengen met onze denkbeelden over hoe 
    het ‘zou moeten zijn’, zondigen we als het 
    ware tegen De Natuurlijkheid van het verdriet, 
    want die is eenvoudigweg ‘zoals die IS’. Door 
    dit te doen, zal ons verdriet slechts groeien    
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zijn. Dan groeit in de ontwaakte mensenziel dus het vermogen 
om waar te nemen in de onstoff elijke wereld, dus het vermogen 
om helder te zien, helder te horen, helder te weten en helder te 
voelen. Om informatie of boodschappen te helpen versterken 
of kristalliseren, kan dan soms gebruik worden gemaakt van 
eenvoudige middelen, zoals een pendel, een wichelroede of stenen.’

De bisschop hield hier even stil, omdat hem iets belangrijks te 
binnen schoot.

‘Voordat we verder gaan, wil ik hierover graag een opmerking 
maken, omdat hier een misverstand over kan ontstaan,’ zei hij. 
‘Het is namelijk van groot belang om hier een onderscheid te 
maken. In uitzonderlijke gevallen, worden namelijk, door mensen 
die daar niet op zijn voorbereid, ongevraagd boodschappen 
en verschijningen ontvangen uit de geestelijke wereld. Deze 
informatie en verschijningen bereiken de mens meestal via het 
lagere gevoelsinstrument binnen het tweede energiekolkje. Deze 
gebeurtenissen kunnen voor de nog niet ingewijde mensenziel, als 
heel angstig worden ervaren, omdat hij over onvoldoende kennis 
beschikt en er ook geen controle over heeft. 

Het stimuleren van dit vermogen, kan bij deze mens tot grote 
geestelijke problemen leiden. En dat komt, omdat het lagere nog 
onvoldoende gezuiverd is, en daardoor een nog onvoldoende stevig 
fundament vormt, om het hogere zinvol te kunnen ontvangen. 

De ware goddelijke informatie bereikt de ontwaakte mensenziel, 
langs bewuste weg via het ontwikkelde hogere zintuig in het zesde 
energiecentrum. Omdat het hart zich bij deze mens geopend heeft, 
heeft hij inmiddels kennis van de werkingen binnen de geestelijke 
werelden, en dus ook bewuste controle over de geestelijke 
verschijningen en boodschappen die ontvangen worden. Deze 
mens weet dat hij geen angst hoeft te hebben en ook is deze mens 
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hij was ingewijd in de Universele Wijsheid van het zesde rijk 
binnen het universum.

Toen Timeon de volgende ochtend weer tegenover zijn leermeester 
zat, wist hij dat dit waarschijnlijk hun laatste ontmoeting op deze 
kamer zou zijn. Toch wilde hij nog van de gelegenheid gebruik 
maken, om de bisschop nog twee vragen voor te leggen.

‘Tijdens uw afwezigheid heb ik gemediteerd op de hogere leringen, 
die u voor uw vertrek, met mij heeft gedeeld,’ zei Timeon. ‘Daarbij 
was er steeds één vraag die maar niet tot helderheid kwam. Die 
vraag heeft te maken met het schouwen in de toekomst van een 
ziel of van de mensheid. Want u vertelde dat het Akasha-Veld niet 
alleen alle wijsheid bevat over het verleden en het heden, maar ook 
over de toekomst van een individuele - of collectieve ziel. Wilt u 
daar nog iets meer over vertellen?’ vroeg Timeon.

‘Natuurlijk wil ik dat,’ reageerde de bisschop. ‘We spraken er 
over, dat een Akasha-Kroniek alle informatie bevat over de 
ontwikkelingscyclus van een levensvorm, dus van een individuele- 
of collectieve ziel, maar ook van de allesomvattende Wereldziel. En 
die informatie heeft niet slechts betrekking op wat al ontwikkeld 
is, maar dus ook op wat nog ontwikkeld moet worden, dus op de 
toekomst,’ besloot bisschop Marty.

‘Hier komen we op het terrein van het vermogen om visionair 
waar te nemen,’ ging de bisschop verder, ‘dus waar te nemen, waar 
het leven zich op een natuurlijke wijze naartoe wil ontwikkelen. 
Zoals we eerder bespraken, leert de inwijdeling op de zesde 
bewustzijnstrede, het Veld van Goddelijke Wijsheid kennen en 
raadplegen, dus het Veld dat alle weten bevat wat geweten kan 
worden. Zoals gezegd, kan de ontwaakte mensenziel doordringen 
tot dit hoog trillende veld, ofwel tot de Geest van God, doordat via 
zijn geopende hart, ook zijn hogere innerlijke zintuigen ontsloten 
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kreeg, die hij in het Bijbelboek Openbaringen opschreef. In deze 
visioenen kreeg hij een soort voorschouw van de hele verdere 
ontwikkeling van de mensheid, dus in de richting waarin het 
Goddelijke Plan zich binnen de schepping verder zal gaan 
ontvouwen. Hij voorzag dat de mensheid uiteindelijk Goddelijke 
Volmaaktheid zal bereiken, en in zijn visioen zag Johannes die 
eindstaat, en noemde dat het Nieuwe Jerusalem.  

Ook Maria Magdalena ontving de zevende inwijding. Na het 
overlijden van Jezus, ontmoette zij Jezus in een visioen. En tijdens 
dat visioen onthulde Jezus aan haar, de geheime leringen over 
de grote reis van de ziel door de zeven sferen. Ook gaf Jezus haar 
aanwijzingen voor het verkrijgen van visioenen. Ze vroeg hem: 
‘Heer vertel mij, waarmee zien wij visioenen?’ Jezus zei toen tegen 
haar: ‘Gezegend ben jij, dat je niet wankelt bij mijn aanblik, want 
waar het bewustzijn is, daar is de schat,’ en Jezus zei verder: ‘Hij die 
een visioen waarneemt, ziet met het bewustzijn, als het innerlijke 
kenvermogen van het hart.’’

Toen pauzeerde de bisschop weer even.

‘Dus het vermogen tot visionair waarnemen, is voorbehouden 
aan de Meesterziel, dus aan de mensenziel, die de hoogste 
inwijdingsgraad in het levensmysterie ontving,’ zei bisschop Marty 
tot slot.  
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bij machte om lagere geestelijke invloeden te elimineren.’

Weer pauzeerde bisschop Marty even.

‘Maar laten we weer verder gaan met ons verhaal over het krijgen 
van inzicht in de toekomst langs geestelijke weg,’ ging hij verder. 
‘Het doordringen tot de hoogste sferen van dat zesde veld, dus 
tot de kennis over de toekomst van de aarde, van de mensheid 
als geheel, of kennis over het toekomstige ontwikkelingsproces 
van de ziel, vraagt een nog scherper zintuig. Het doordringen tot 
de wijsheid over grote kosmische kwesties, die de toekomst van 
de mensheid betreff en, is voorbehouden aan de Meesters die de 
zevende inwijding kregen. 

In de geest van deze hoog ontwikkelde zielen, kunnen profetische 
vermogens tot ontwikkeling komen. Zo kreeg de apostel Johannes 
op het eiland Patmos zijn zevende inwijding, toen hij de visioenen 

“Johannes kreeg 
    op Patmos zijn 
    zevende inwijding 
    toen hij in een 
    visioen de 
    Openbaringen 
    ontving   
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Stel je hart open voor ‘De Wet van Zeven’.
Mediteer over deze wet waaraan alles in het universum 

onderworpen is.

Hoor de zeven tonen van de toonladder, 
zie de zeven kleuren van de regenboog,

tel de zeven dagen van de week, 
wordt geïnspireerd door de zeven moedergodinnen 

van de Plejaden, 
en verwonder je over de zeven groeistadia van de lotusbloem.

Deze groeistappen staan symbool 
voor de klim van de mensenziel door de zeven rijken, 

met zijn bewustzijnsoogst 
terug naar de Oerbron van goddelijke volmaaktheid 

waaruit hij ooit voortkwam.

De apostel Johannes spreekt in zijn boek Openbaringen 
over de zeven engelen,

 die de zeven gouden schalen met Gods gramschap uitgoten 
over de aarde.

Maar ook wees Johannes de mensenziel 
naar de Weg van Christus,

die zich richt op het openbreken van de zeven innerlijke zegels.

In de zeven stadia binnen het zich verheff ende 
transformatieproces van de mensenziel,

opent zich in elk van de zeven rijken een nieuw vermogen.

Wanneer je hart hierdoor geraakt is,
zal op spontane wijze de schoonheid zich gaan openbaren 

van de ontwikkelingsweg van de ziel,
met zijn zeven natuurlijke bewustzijntreden,
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Decaan 11.3  Hercules
de Venus-Schorpioen (13 tot 22 november)

fl exibiliteit & productiviteit

Christus, de held die het aardse overwon

‘Dan heb ik nu nog een laatste vraag, die ik u wil voorleggen,’ 
zei Timeon. ‘Het is mij opgevallen dat binnen de leringen van 
de katharen zoveel dingen 7-ledig zijn. Ik hoor steeds over de 
7 energiekolkjes in de wervelkolom als de trap met 7 treden, 
over de 7 energielichamen van de mens, over de 7 dimensies of 
rijken binnen de schepping, over de 7 hartkwaliteiten, over de 7 
Kosmische Levenswetten, enzovoorts. Waarom steeds 7? Wilt u 
daar iets meer over zeggen?’ 

‘Natuurlijk, want die 7-ledigheid binnen de schepping is geen 
toeval,’ zei de bisschop. ‘Eerder werd met jou gesproken over 
het moment, waarop de ziel uit het Oerveld, ofwel uit de Vader/
Moeder-God ontstond. Toen brak het Witte Bewustzijnslicht uit 
dat Goddelijke Veld, zich in de 7 bewustzijnsstralen, die zich in 
het centrum van de jonge ziel nestelde. Dus de 7-ledigheid heeft 
een kosmische oorsprong, en deze weerspiegelt zich in alle levende 
dingen op aarde, als symbolische uitdrukking van compleetheid. 
Door mystici van verschillende stromingen wordt wel gesproken 
over ‘De Wet van Zeven’. Voor de ontwaakte ziel is het van belang, 
dat hij deze diepe grond van het bestaan, door intuïtief aftasten, 
leert kennen. Een oude Chinese wijsgeer beschrijft deze oproep 
aan de ontwaakte mensenziel met de volgende woorden:’
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de lagere en de hogere wereld, die samenvalt met de vierde 
bewustzijnstrede in het hart. En daarna had bisschop Marty zich 
over hem ontfermd, en hem op Montsegur ingewijd in de ‘Grote 
Mysteriën’, die ook wel de ‘Mysteriën van de Kosmos’ worden 
genoemd, en verband houden met de drie hoogste hemelrijken. 

Deze laatste paar jaar waren zeer indringend, maar ook wel heel 
mooi geweest. Het leek wel of zijn bewustzijn nu het hele universum 
kon omvatten. Hij was intens dankbaar voor alle leringen en 
ervaringen van zijn drie leermeesters. Maar na vandaag zou hij er 
alleen voor staan, maar hij wist, alleen is niet echt alleen. 

Timeon en de katharenschat

“In het ‘Evangelie van Liefde en Waarheid’ 
    spoort Jezus ons aan om de Universele 
    Innerlijke Weg te gaan en zo ons hart te 
    openen. Hij nodigt ons ook uit om de zeven 
    innerlijke zegels open te breken, omdat elk 
    een nieuw vermogen in zich draagt
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van zijn laagste aardse trilling bij aanvang van de eerste dag,
tot zijn hoogste hemelse vibratie en voltooiing 

aan het einde van de zevende dag,
wanneer de zevende hemel zich geopend heeft.

‘Deze woorden van de oude Chinese wijze, lijken me een mooie 
afronding van onze gesprekken,’ zei bisschop Marty. ‘Nu je de 
scholingsweg tot de zesde inwijdingsgraad hebt afgerond, is de tijd 
gekomen, om de hogere geestelijke inzichten en vermogens, met 
de zesde inwijding te bevestigen. Dit houdt in, dat je nu rijp bent 
om het hoogste sacrament van ons kathaarse Pad van Liefde en 
Waarheid te ontvangen. Zoals je zult weten, is dit het sacrament 
van consolamentum.

Overmorgen is het 22 december, dus de ‘winterzonnewende’. Dat is 
het moment dat, in de grootste duisternis, het licht wordt geboren. 
En daarom wil ik je uitnodigen om dan, nog voor de dageraad, naar 
de kapel hier op de burcht te komen,’ zei de bisschop tot slot.

Hij stond op en omhelsde zijn geliefde pupil, terwijl ze elkaar een 
vredeskus gaven.

Die langste nacht van het jaar sliep Timeon weinig. Het was nog 
donker toen hij opstond. De bisschop had hem uitgenodigd om nog 
voor de dageraad naar de kapel te komen. Heel lang had hij naar 
dit moment toegeleefd, maar nu het aanstaande was, boezemde 
het hem ook een lichte angst in. Tot nu toe kon hij zich laten leiden 
door zijn leermeesters. 

Oma had hem tijdens het 1e stadium van de scholingsweg 
ingewijd in, wat ze de ‘Kleine Mysteriën’, ofwel de ‘Aardse 
Mysteriën had genoemd, die betrekking hebben op de drie aardse 
ervaringsdimensies. Tijdens het 2e stadium had monsieur Pierre 
hem binnen het grottencomplex, de brug laten ontdekken tussen 
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een bevestiging, dat jouw innerlijke zintuigen zich hebben geopend. 
Het brengt jou de macht om in elke levenssituatie de Goddelijke 
Wijsheid te leren kennen, en deze in concrete levenssituaties toe 
te passen.’

Toen begeleidden de beide parfaits, die waren aangewezen als zijn 
spirituele peter en meter, Timeon naar de bisschop, die voor in de 
kapel op hem wachtte. Voor deze gelegenheid droeg de ‘Oudste’, 
zoals bisschop Marty door oma en monsieur werd genoemd, 
een violetkleurig gewaad. Oma en monsieur Pierre namen, als 
zijn helpers, plaats naast de bisschop. Toen maakte het drietal 
achtereenvolgens drie kniebuigingen voor de inwijdeling, ter 
begroeting van diens goddelijke ziel. 

De kapel was voor deze gelegenheid met takken versiert en verlicht 
met fakkels en olielampen. Een prachtig koor van parfaits en 
novices, dat achter de bisschop stond, zong het Onze Vader-gebed 
met de tekst van de katharen. Na afl oop werd nu aan Timeon 
verzocht om drie kniebuigingen te maken, ter begroeting van 
de goddelijke ziel van de ‘Oudste’. Toen las de bisschop de brief 
voor, die de apostel Paulus ooit schreef aan zijn geliefde leerling 
Timotheüs. In die brief schreef Paulus onder meer, 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.

Na deze lezing ontving Timeon van de bisschop uitleg over de 
bijzondere betekenis van het Onze Vader. En na deze uitleg ontving 
hij het recht om het Onze Vader als een persoonlijk gebed te 
bidden, dus niet ‘Onze Vader’, maar ‘Mijn Vader’, enzovoorts. Door 
het uitspreken van het persoonlijke gebed, werd Timeon spirituele 
autonomie verleend. Hij kreeg hiermee het recht om zich, als 
een gerespecteerde zoon van God, voortaan rechtstreeks tot zijn 
geestelijke Vader te wenden. Daarna werd door alle aanwezigen 
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Door het oplopen van de spanning door de belegering, wist 
Timeon, dat het misschien niet meer zo lang zou duren, dat hij 
zijn verantwoordelijkheid voor de kartharenschat op zich moest 
nemen. Maar vandaag is vandaag, sprak hij zichzelf toe. En 
vandaag zou zijn inzet van de afgelopen jaren worden bekroond. 
Vanavond zou hij een ‘Bon Homme’ zijn.

Bij de deur van de kapel wachtte hem een enorme verrassing. 
Daar stond zijn oma en naast haar monsieur Pierre. Er volgden 
hele liefdevolle omhelzingen, zonder woorden. Na een rituele 
voetwassing, drapeerde oma een indigo-kleurig gewaad rond de 
schouders van Timeon. En ze fl uisterde in zijn oor: ‘Dit gewaad is 

“Volgens de Openbaringen van Johannes 
    goten zeven engelen zeven gouden 
    schalen van Gods gramschap uit over 
    de aarde
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Maar zijn verlangen om het hoogste sacrament te ontvangen, was 
ontwijfelbaar geworden. Tijdens zijn meditaties had hij steeds veel 
steun gevoeld vanuit de geestelijke wereld, en dan op de eerste 
plaats van zijn beschermengel als zijn meest intieme innerlijke 
vriend en leidsman. Er klonk dus opnieuw een volmondig ‘Ja’, als 
antwoord op de laatste vraag van bisschop Marty.

Toen werd hem gevraagd om nu nogmaals het Onze Vader-gebed 
uit te spreken, zoals de katharen dat gewend waren. Daarna legde 
de bisschop zijn linkerhand op het hoofd van Timeon. De twee 
helpers volgden de bisschop. En precies op dat moment vielen 
de eerste zonnestralen door de lage opening aan de oostzijde van 
de kapel, op het hoofd van de inwijdeling. Dit waren de eerste 
zonnestralen na de langste nacht van het jaar. De herrijzenis van 
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zevenmaal het Onze Vader gebeden. En daarmee vroegen ze aan 
God, om hen allen en in het bijzonder de inwijdeling, hun zonden 
te vergeven, die zij gedurende hun reis door de zeven sferen 
hadden begaan. En door dit ritueel, verkreeg Timeon de spirituele 
reinheid, die voorwaarde was om het hoogste sacrament te mogen 
ontvangen.

Na een korte stilte, deed bisschop Marty een stap in de richting 
van Timeon. Met een zachte stem vroeg hij aan de aankomend 
parfait, of deze uit vrije wil en als een volledig vrije geest, bereid 
was om de richtlijnen van Jezus te volgen, en bereid was om Gods 
Wil als zijn levensbaken te gehoorzamen. ‘Dat houdt in,’ zei de 
bisschop vervolgens, ‘dat jij als parfait, gedurende de rest van je 
leven, het ‘Evangelie van Liefde en Waarheid’ van Jezus, als de 
leidraad voor jouw denken, spreken en handelen aanvaardt. Het 
houdt ook in, dat jij jezelf, vanuit een innerlijke discipline, in jouw 
denken, spreken en handelen, de beperkingen oplegt, die jou als 
parfait in staat stellen, om slechts God, de mens en al het leven 
te dienen. En daarbij gaat het om de discipline om geen vlees te 
eten, niet je liegen of te vloeken, en je ook niet over te geven aan 
vleselijke lusten. Kortom; het gaat om de discilpine om alle aardse 
zuchtigheid te onderwerpen aan het Ware Zelf als je geestelijke 
dirigent,’ zei de bisschop. 

Nadat Timeon zijn ‘Ja’ had uitgesproken, werd hem tot slot nog het 
volgende gevraagd. ‘Beloof jij, dat je de gemeenschap van katharen 
niet verlaten zult, uit vrees voor de vuurdood, verdrinking of om 
andere redenen?’ 

Timeon wist al vanaf het begin van zijn scholingsweg, dat al deze 
richtlijnen onlosmakelijk samenhingen met zijn verlangen om 
parfait te worden en tot dit mystieke broederschap te worden 
toegelaten. Toch had deze gelofte hem gedurende de afgelopen 
jaren veel nachten uit zijn slaap gehouden. 
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hem denken aan de mooie woorden, die zijn oma ooit over de 
Goddelijke Genade gesproken had. Met deze handoplegging werd 
zijn geestelijke verlichting bevestigd. 

Ook wist Timeon van zijn oma, dat die handoplegging niet zonder 
risico was. Want wanneer het innerlijke kanaal van de mensenziel 
nog niet volledig is toegerust, om de kracht van de Heilige Geest te 
ontvangen, kan deze immense kosmische kracht, in de geest van 
de mens grote schade aanrichten. ‘Vergelijk het met de situatie,’ 
had oma gezegd, ‘waarin een houten kuip wordt volgestort met 
water, terwijl er nog zwakke plekken in zitten en gaten nog niet 
zijn gerepareerd.’ Timeon wist dat dit sacrament slechts mag 
worden toegediend aan de mensenziel, die daar door zijn hoge 
ontwikkeling aan toe is. Slechts in bijzondere gevallen kan de 
mensenziel, die zich tegenover de dood geplaatst ziet, ook het 
sacrament van consolamentum ontvangen.

Timeon voelde dat bisschop Marty zijn hand van zijn hoofd 
haalde. Op dat moment overviel hem een overweldigend warm 
geluksgevoel, dat vanuit zijn kruin uitstraalde naar elke uithoek 
van zijn wezen.

Na nog een kort gebed in het latijn te hebben gepreveld, sprak de 
bisschop de volgende woorden: ‘Met het ontvangen van de Heilige 
Geest, mag jij nu parfait worden genoemd. Een Bon Homme, die 
zich als gids volledig in dienst gaat stellen van zijn broeders en 
zusters die nog zoekende zijn. 

Met het bereiken van deze zesde inwijdingsgraad, wacht er nog 
één laatste inwijding. Deze zevende inwijding zal een innerlijke 
inwijding zijn. Wanneer je de laatste beproeving in de praktijk 
van het leven succesvol hebt doorgemaakt, zal je hoogste 
bewustzijnstrede zich volledig hebben geopend. Op de zevende 
bewustzijnstrede komt je innerlijke volmaaktheid als mensenziel 
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de zon viel samen met de wedergeboorte van Timeon als volwassen 
geworden geestmens.

Met zijn rechterhand pakte bisschop Marty de oude boekrol die 
voor hem lag, en dat hij het ‘Boek van het Licht’ noemde. Het 
bleek het ‘Evangelie van Liefde en Waarheid’ van Jezus, te zijn. 
Deze boekrol, die dus alle Innerlijke Leringen van Jezus bevatte, 
hield de bisschop met zijn schenkende hand boven het hoofd van 
de inwijdeling. Daarbij sprak hij met een zachte stem de volgende 
woorden: ‘Door deze handoplegging ontvang je het sacrament van 
consolamentum. Hiermee wordt de laatste belemmering binnen 
het hoogste energiecentrum in je kruin weggenomen. En daardoor 
kan de Heilige Geest vanuit de kosmos onbelemmerd instralen, 
en de Christusgeest vanuit je hart naar het kruincentrum worden 
getrokken. En daarmee kan jouw individuele geest defi nitief 
samenvloeien met de Universele Geest van God.’ 

Hier pauzeerde de bisschop een kort moment.

‘Via de defi nitieve indaling van Heilige Geest, zul je voortaan via je 
geopende hart, Gods Wil en Wijsheid in elke situatie herkennen. 
Door dit sacrament zal in jou de geestkracht ontstaan, om slechts 
de Wil van God te volgen, dus voortaan in je denken, spreken 
en handelen, slechts dienend het leven te leven, zoals Jezus het 
heeft voorgeleefd. Je zult daarbij een levend contact gaan ervaren 
met Jezus, de Christus. En daarmee is je innerlijke kanaal open, 
waardoor de Goddelijke Genade en de Goddelijke Liefde, zich op 
vele manieren, als een verkwikkende regen in je leven zal gaan 
manifesteren.’ 

Dit waren de laatste woorden van de bisschop.

Timeon voelde de hand op zijn hoofd. Hij kreeg een warm 
gevoel bij deze laatste woorden van de bisschop, want ze deden 
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zelfzuchtigheid op de loer ligt. En dat gevaar schuilt in een aards 
verlangen om volmaakt te zijn. Want zolang er nog een persoon in 
je is, die zich deze volmaaktheid wil toe-eigenen, kan er nog geen 
sprake zijn van de ultieme Goddelijke Volmaaktheid. Weet dat je de 
Goddelijke Volmaaktheid van de zevende trede niet bereikt, door 
het als persoon graag te willen, maar door het als ziel simpelweg te 
Zijn,’ zei de bisschop.

Hierna was het weer even stil.

‘Aangekomen op de zevende trede,’ ging bisschop Marty verder, 
‘zul je beseff en, dat de uiteindelijke substantie van de hele 
schepping, en dus ook van jou, Puur Bewustzijn is. Op deze zevende 
bewustzijnstrede zul jij als mensenziel, met de bewustzijnsoogst, 
die jij gedurende jouw grote zielenreis door de sferen hebt vergaart, 
terugkeren in de schoot van jouw schepper. Op deze hoogste trede, 
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tot volledige uitdrukking. Dan zul jij in ‘Godbewustzijn’ of 
‘Kosmisch Bewustzijn’ als Godmens volledig tot bloei zijn gekomen. 

Weer was bisschop Marty even stil.

‘Lieve Timeon,’ ging hij verder, ‘wanneer de Vader/Moeder-God 
van de Kosmos, te tijd rijp acht voor deze zevende en laatste 
inwijding, zul je een violetkleurig gewaad aantreff en en een witte 
roos. De zevende inwijding die alleen voor Meesters is weggelegd, 
wordt namelijk niet door mensen, maar door de geestelijke wereld 
zelf gegeven. Je zult dan beschikken over het hoogste geestelijke 
vermogen, namelijk het vermogen om een ‘volmaakt goddelijk 
wezen’ te zijn. Dan ben jij een bewoner geworden van de zevende 
hemel, een Meester onder de Meesters. Dan kun je, net als Jezus 
zeggen, ‘De Vader en ik, Wij zijn Eén.’’ 

Als parfait word je dan door het universum uitgenodigd om je 
eigen goddelijke wezen op aarde te gaan manifesteren, en in dienst 
te stellen van Gods schepping, die zich op een natuurlijke wijze 
evolueert naar de hoogste staat van Volmaaktheid. Dus wanneer je 
in de toekomst het violetkleurige gewaad en de witte roos aantreft, 
weet dan, dat de snaar van het Godbewustzijn, dat gedurende alle 
levens, in het hoogste energiekolkje op je kruin sluimerde, tot 
ontwaken is gekomen.

En dat kon gebeuren, doordat jij als mensenziel, met dat hoogste 
centrum, afgestemd raakte op het Oerveld, ofwel het Veld van 
Goddelijke Volmaaktheid, dat dezelfde ultieme trillingsfrequentie 
heeft. Vanuit dat Godbewustzijn, dat dan in jou tot bloei is 
gekomen, zal ook in jou het zaad van het hoogste vermogen, 
dus het vermogen om een ‘volmaakt goddelijk wezen’ te zijn, tot 
ontwikkeling zijn komen. 

Maar weet, dat ook op de hogere treden nog het gevaar van 
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jou heen kunnen stromen en in je gedachten, woorden en daden tot 
uitdrukking komen.’

Vanaf nu drongen de woorden van bisschop Marty niet meer tot 
Timeon door. Zijn gedachten gingen naar zijn aardse vader en 
moeder. Wat had hij graag gewild, dat zij hierbij aanwezig konden 
zijn.

En toen de bisschop nogmaals het Onze Vader begon te zingen, 
schrok Timeon weer wakker als uit een droom.

Na dit mooie gebed, eindigde de eenvoudige ceremonie, die voor 
Timeon zeer indrukwekkend was. De parfaits, waarmee hij in de 
kloostergemeenschap samenleefde, omhelsden hem en knielden 
voor hem neer. De andere gelovigen knielden ook één voor één 
voor Timeon en daarmee was de ceremonie afgelopen. 
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zul je de ervaring van Goddelijke Gelukzaligheid leren kennen. 
En wanneer je deze zevende trede van Geestelijke Volwassenheid 
bereikt, terwijl je nog op aarde leeft, word jij als mensenziel een 
volmaakte bewoner van de twee werelden. 

Dan ben jij, zowel meester geworden over de lagere krachten 
van de zichtbare aardse wereld, maar heb je ook meesterschap 
verworven over de hogere geestelijke krachten van de onzichtbare 
energiewereld. Dan bereik je Spiritueel Meesterschap en zal het 
hele wezen van God zich onbelemmerd en op volmaakte wijze door 
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Grot van Maria Magdalena 
bij Saint Baume
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Timeon verbergt de 
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-Boogschutter-
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Rol

Filosoof

Natuur

Valt in een winterslaap

Aanleg

Intuïtief verbinding leggend, 

geestdriftig en filosofisch
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-Boogschutter- 
Sterrenteken bij Poort 12

Vuur-teken

(extravert/handelend)

(23 november - 21 december)

Heersende planeet Jupiter

Geeft kracht tot persoonlijke ontwikkeling 

en vinden van spirituele betekenis 

Aartsengel Raguël 

Helpt je bij het bemiddelen 

en het vinden van vrede en van oplossingen



315

Ik ben voor jou ver te verkiezen boven al wat goed is. 
Ik ben de Schoonheid, Ik ben de Genade, liefste, hou van Mij, hou van Mij 
alleen, hou van Mij met liefde. 

Niemand is je zo nabij als Ik ben. 
De anderen houden van jou omwille van henzelf.
Ik, Ik hou van jou omwille van jou, en jij, jij vlucht zo ver van Mij… 

Liefste, je kunt Mij niet geven wat Ik jou geef, want als je nader komt tot 
Mij, is dat omdat Ik nader ben gekomen tot jou. 
Ik ben jou méér nabij dan jijzelf bij je bent, dan je ziel, dan je adem. 

Liefste, laten we naar de eenheid gaan… 
Laten we hand in hand gaan, binnengaan in de aanwezigheid van de 
Waarheid, dat zij ons oordeelt en haar zegel indrukt op Onze eenheid, 
voor altijd.’  

Ibn al-Arabi, (soefi e-mysticus en dichter 1165 - 1240 n. Chr.)

314

Mystieke prelude tot Poort 12            

Smeekbede van God aan ons

Zoek mij niet in de verte, maar herken mij in alles wat jou omringt. 
Herken mij als de Ene, als de essentie, die achter de veelheid gezien 
kan worden. Heb mij lief, door alles lief te hebben waarin ik mij heb 
uitgedrukt. Eer mij, door met jouw liefde alle verdeeldheid weer terug 
te brengen tot de oorspronkelijke eenheid, want daarin rust mijn wezen 
die alles omvat.

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

Ibn al-Arabi, gebruikte de volgende woorden:

‘Liefste, zovele malen heb Ik je geroepen, en je hebt Mij niet gehoord! 
Zovele malen heb Ik Mezelf aan jou getoond, en je hebt Mij niet gezien! 
Zovele malen heb Ik Mezelf gemaakt tot zoete uitwasemingen, en je hebt 
Mij niet geroken, tot smakelijke spijzen en je hebt Mij niet geproefd? 

Waarom kun je Mij niet bereiken door de voorwerpen heen die je 
aanraakt? Of Mij inademen door de zoete geuren heen die je ruikt? 
Waarom zie je Mij niet? Waarom hoor je Mij niet? 
Waarom? Waarom? Waarom? 

Mijn verrukkingen overtreff en voor jou alle andere verrukkingen, 
en het genieten dat Ik je schenk laat alle andere genietingen ver achter 
zich. 
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is gelegen. Ook met de poging om ons uit te hongeren, hebben ze 
ons niet tot overgave kunnen dwingen, omdat wij via een geheime 
route worden bevoorraad. Ook kregen we steun van sommige 
belegeraars, die gerekruteerd zijn hier in onze omgeving

Toch moeten we er rekening mee gaan houden, dat er spoedig 
een moment kan komen, dat er geen houden meer aan is. Ik heb 
jou al eerder gezegd, dat ik de geheime katharenschat door vier 
vertrouwelingen in voorlopige veiligheid heb laten brengen. De 
katharen-gezinde burggraaf, die het bevel heeft over het kasteel 
Puilaurens, heeft het een voorlopige veilige plek gegeven in 
een kerker onder zijn burcht. Maar ik verwacht ook dat kasteel 
Puilaurens en kasteel Queribus verderop, binnen afzienbare tijd 
belegerd zullen gaan worden. De katharenschat moet dus ook daar 
weg.’ zei de bisschop.

‘Maar als ik u zo hoor, lijkt mij,’ zei Timeon, ‘dat we niet langer 
moeten wachten met het in defi nitieve veiligheid te brengen van de 
katharenschat, naar de grot in Sainte Baume.

‘Ik denk dat je daar gelijk in hebt Timeon. ‘Daarom wil ik jou vragen, 
om je gereed te houden, om samen met Hector, via een geheime 
route Montsegur te verlaten. Je zult dan, net als de mannen, die 
in december onze aardse bezittingen en ook de schat in voorlopige 
veiligheid hebben gebracht, via een touw langs de steile kant van de 
bergkam omlaag worden gelaten. En wanneer je halverwege weer 
grond onder de voeten voelt, zul je via de grotten en gangen de voet 
van de berg bereiken. Hector kent de weg. 

Loop dan naar kasteel Puilaurens, dat drie loopdagen door 
de bergen, ten oosten van hier ligt. Ik heb de burggraaf van 
Puilaurens op de hoogte gebracht, dat jij op je hebt genomen om 
de katharenschat terug te brengen naar Sainte Baume,’ zei de 
bisschop. 
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Decaan 12.1  Lyra
de Mercurius-Boogschutt er (23 november tot 2 december)

dynamische energie & wijsheid

Christus overwint Satan en wordt verheven

Het was die winter erg onrustig op Montsegur. Er waren nu weken 
met aanhoudende beschietingen. Maar het garnizoen onder leiding 
van Pierre-Roger, neef en schoonzoon van kasteelheer Raimon de 
Perelha, dat voor de veiligheid van de vesting moest instaan, hield 
zich nog steeds goed staande.

Na Timeon op zijn verjaardag op 2 februari 1244 te hebben 
gefeliciteerd, vroeg bisschop Marty hem, om na het middageten 
weer naar zijn verblijf te komen. Timeon was wat verbaasd, 
want met zijn zesde inwijding, had de bisschop zijn rol als zijn 
leermeester eigenlijk volbracht. Bij zijn aankomst in het vertrek 
van de bisschop, vroeg deze hem om weer tegenover hem te komen 
zitten.

‘Je weet, lieve Timeon, dat vorig jaar april, op het concilie van 
Béziers door de Roomse kerkleiders is besloten, om onze zetel op 
Montsegur te verwoesten. Dit was een rechtstreeks gevolg van de 
moordaanslag op de inquisiteurs van mei het jaar daarvoor. Ook 
weet je dat Montsegur, als gevolg van dat kerkelijke besluit, al 
sinds begin mei vorig jaar wordt belegerd door de kruisvaarders. 
De beschietingen zijn deze winter toegenomen. Tot nu toe zijn ze 
er niet in geslaagd om de burcht in te nemen, omdat deze zo hoog 
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mensen, waaronder een honderdtal ridders en soldaten en 
ruim tweehonderd ingewijde parfaits. De burgerbewoners van 
Montsegur zullen vrijuit gaan, zo was bedongen. Ze zullen wel 
ondervraagd worden door de inquisiteurs en moeten trouw zweren 
aan de katholieke kerk van Rome. Ook wordt er een algemene 
amnestie afgesproken voor de deelnemers aan de moordaanslag 
in Avignonet’. Wel zullen de soldaten en ridders krijgsgevangen 
worden gemaakt. Maar parfaits die hun ‘dwaling’ niet willen 
erkennen, zullen eindigen op de brandstapel, zo werd meegedeeld. 

De parfaits gebruiken de twee weken om hun ‘wereldse zaken’ in 
orde te brengen. Hun schamele bezittingen schenken zij weg aan 
de andere bewoners van Montsegur. Toen dit alles duidelijk werd, 
vroeg de bisschop aan zijn lijfwacht om Timeon met spoed naar 
zijn vertrek te halen.

‘Helaas zal het nu niet lang meer duren Timeon,’ zei de bisschop. 
En hij vertelde hem wat met de belegeraars was afgesproken. ‘Ik 
wil dat jij de komende nacht met Hector vertrekt naar de abdij 
Saint-Marie in Lagrasse. Haal onderweg de schat op in kasteel 
Puilaurens. Wees met alles heel voorzichtig, maar weet dat er geen 
tijd te verliezen is. Ik wil namelijk dat je met grote spoed een brief 
van mij overhandigd, aan de abt van het klooster in Lagrasse. De 
elkaar opvolgende abten van dit klooster hebben in de afgelopen 
jaren regelmatig een bemiddelende rol gespeeld in het confl ict 
tussen de katharen en de kerk van Rome. In de brief vraag ik de 
huidige abt, om deze rol ook nu met grote spoed op zich te nemen. 
Ik zie dit als een laatste mogelijkheid om te voorkomen dat de Bon 
Hommes en Bon Femmes die nu op Montsegur zijn, hun dood 
vinden op de brandstapel,’ zei de bisschop.

‘Als jij vannacht vertrekt, kun jij over tien dagen in de abdij zijn. 
Als dat je lukt, heeft de abt nog drie dagen om een gezant naar 
aartsbisschop Pierre Amiel van Narbonne te sturen, die namens 
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‘Ik zal er klaar voor zijn, wanneer u de tijd rijp acht,’ reageerde 
Timeon.

En na die woorden van Timeon gingen ze weer uit elkaar, na elkaar 
een vredeskus te hebben gegeven.

Ook na hun gesprek bleef het onrustig op Montsegur. Timeon had 
de volgende dag een dubbele bodem in zijn schoudertas gemaakt. 
Zo zou hij de geheime boekrol van Jezus veilig kunnen vervoeren.

Op een nacht eind februari in 1244, werd de situatie echt kritiek. 
Toen werd de burcht plotseling van dichtbij beschoten. Tot nu toe 
kon de burcht op de top van Montsegur, door de grote hoogte, niet 
door katapulten worden bereikt. Al snel werd duidelijk waardoor 
de situatie nu zo dreigend was geworden. 

Begin januari bleken de belagers al ‘Roc de la Tour’, een klein 
plateau haverwege de berg te hebben bereikt. Van daaruit was 
een groepje soldaten er ’s nachts in geslaagd, na een gevaarlijke 
beklimming, voet te zetten op een bergkam vlak onder de top van 
Montsegur. Ze hadden er ook zwaar geschut geplaatst. Met de 
katapulten werden nu kanonskogels van wel 80 kilo op de burcht 
afgevuurd. Het leek erop dat ze daarbij waren geholpen door 
verraders. Nu konden ze de burcht vanaf bijna gelijke hoogte wel 
bestoken met grote katapulten en andere belegeringsmachines.

De dagen van Montsegur lijken geteld, en na een bijzonder hevige 
aanval met ladders, die alleen met zware verliezen kon worden 
afgeslagen, besluit militair bevelhebber Pierre-Roger op 1 maart 
om bij de belagers onderhandelingen aan te vragen. Beide partijen 
willen snel tot een akkoord komen. Er wordt een bestand van twee 
weken overeengekomen. 

Op dat moment wordt de berg bewoond door een kleine vijfhonderd 
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‘Met andere woorden,’ ging hij verder. ‘Doe ook jij alles wat er 
binnen je vermogen ligt om het leven als Gods schepping te dienen, 
maar leg alles wat jouw vermogen overstijgt, weer terug in de 
handen van God zelf. Wees niet bevreesd, en maak je geen zorgen, 
maar heb diep vertrouwen in de Schepper, die al het leven, zelfs 
door de dood heen, naar vervolmaking draagt.’ 

Weer was Timeon even stil.

‘Maar natuurlijk wil ik uw brief aan de abt afgeven,’ zei hij.

‘Ik ben je heel dankbaar Timeon, en wil je vragen om je nu klaar te 
maken voor de grote reis,’ zei de bisschop.

Timeon verzamelde voedsel voor hemzelf en Hector, en deed de 
nodige spullen in zijn schoudertas. Die avond nam hij afscheid 
van de mensen in het klooster die hem zeer dierbaar waren 
geworden. Ook bracht hij een liefdevolle groet naar Jourdain, die 
zijn hartsvriend was geworden. Verder ging hij langs bij de dappere 
soldaten en ridders op de weergang, die Montsegur met zijn 
bewoners de afgelopen maanden met zoveel overtuiging hadden 
verdedigd. En speciaal bracht hij een warme omhelzing naar 
Rogier, zijn vriend binnen het garnizoen. Hij maakte zich grote 
zorgen om hen allemaal, maar liet dat niet merken, om hen niet 
nog meer te bezwaren.

Rond middernacht ging Timeon langs bij de bisschop om afscheid 
van hem te nemen. ‘Lieve Timeon, wat ben jij mij dierbaar 
geworden. Ik heb groot respect voor de manier waarop jij jouw 
dienende taak opvat. Het katharisme in verrijkt met jou als parfait. 
Ik wil jou zegenen met Gods zegen, en je een behouden vaart 
wensen.’ Toen omhelsde de bisschop zijn leerling, die nu niet meer 
zijn leerling was. Diep in hun hart wisten beide mannen, dat zij 
elkaar in dit aardse leven niet meer zouden terugzien. Maar de ziel 
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de paus de leiding heeft over de strafexpeditie tegen Montsegur. 
Laten we bidden dat de aartsbisschop voor de afl oop van de 
wapenstilstand het bevel aan de pauselijke troepen geeft om 
clementie te hebben met de parfaits die hier op Montsegur zijn, en 
ze zal sparen voor de brandstapel,’ besloot de bisschop. 

Timeon was stil toen hij dit hoorde. ‘Maar dat houdt in, dat ook uw 
einde naderbij zou kunnen zijn. Bent u niet bang,’ vroeg Timeon.

‘Wie zijn angst overwint is vrij. Wie vrij is, is onoverwinnelijk,’ 
reageerde bisschop Marty. ‘Wanneer het zover moet komen,’ 
ging hij verder, ‘zullen wij vrij zijn. Want met het lichaam zal de 
resterende angst worden begraven. Dan is de ziel vrij, en zal deze 
weer terugkeren naar zijn vredige thuisland, waar de Heilige Geest 
de scepter zwaait. Ik heb mijn leven in Gods handen gelegd mijn 
jongen, dat is het laatste waar ik me zorgen over maak. Dezelfde 
overgave aan de Wil van God wens ik ook jou toe,’ zei bisschop 
Marty.

“Wie zijn angst overwint is vrij. Wie vrij is, 
    is onoverwinnelijk. Ik heb mijn leven in 
    Gods handen gelegd mijn jongen
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omwalling, die uit negen verdiepingen bestond. Deze constructie 
zorgde er voor, dat een eventuele aanval werd bemoeilijkt, want 
boogschutters konden zich achter de muren verschansen en hun 
pijlen afvuren op de belagers. 

Toen Timeon door de poortwachters was toegelaten, stond hij op 
een kleine versterkte cour. Vanuit die binnenplaats liep hij naar 
de toegang van de eigenlijke burcht, waar opnieuw schildwachten 
stonden. Toen hij zijn naam noemde, werd hij ook hier toegelaten 
en door een soldaat naar de burggraaf gebracht. Hij werd blijkbaar 
verwacht.

De burggraaf begroette Timeon en Hector allerhartelijkst, en vroeg 
hem hoe zijn tocht was verlopen. Ook wilde hij meer weten over 
de situatie op Montsegur. Timeon bracht hem kort verslag uit van 
de laatste ontwikkelingen en ook van de bezorgdheid van bisschop 
Marty. Ook vertelde hij dat hij een brief van de bisschop moest 
afgeven aan de abt van het benedictijnerklooster in Lagrasse, en dat 
grote haast geboden was. Hij kreeg een beker wijn aangereikt en de 
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van beiden was zover gegroeid, dat ze in vertrouwen hun leven in 
handen van de Vader/Moeder-God van het universum konden 
leggen.

De bisschop bracht Timeon en de hond naar het begin van de 
vluchtweg. ‘Lieve Timeon, als je missie niet het gewenste eff ect mag 
hebben, voel je dan niet schuldig. In dat geval zullen wij Montsegur 
achterlaten als een machtig symbool van de onoverwinnelijke 
vrijheid van de geest,’ waren zijn laatste woorden.

Met een liefdevolle glimlach namen ze afscheid zonder verder nog 
een woord te wisselen. Alles was immers gezegd. Soldaten stonden 
klaar om Timeon, met Hector in zijn armen, het eerste stuk aan 
een stevig touw te laten afdalen langs de steile kant van de berg. 
Toen hij halverwege de berg weer vaste grond onder zijn voeten 
voelde, zette hij Hector weer op de grond. Samen zochten ze de 
geheime ingang van de vluchtweg door de grotten en gangen naar 
de voet van de berg. Hector wist hier blindelings de weg. Hij had 
al vele malen de bevoorraders van de burcht in dit labyrint de weg 
gewezen. Toen ze weer op veilige afstand van Montsegur door het 
landschap liepen, zocht Timeon een stok. Hij had gedurende zijn 
eerdere tochten ervaren, dat zo’n stok hem veel steun gaf tijdens 
het lopen.

De tocht naar kasteel Puilaurens vroeg een halve dag meer dan 
verwacht, maar verliep verder voorspoedig. Tegen het middaguur 
was Timeon de voet van de berg genaderd, waarop de burcht was 
gebouwd. Deze lag op een rotskam, hoog boven de vallei van de 
Boutzane. De klim naar het kasteel was wel zwaar. Een rotsachtig 
pad leidde naar de eerste verdedigingswerken. 

Timeon verbaasde zich er niet over, dat dit adelaarsnest nog niet 
in handen gevallen was van de kruisvaarders troepen van de paus. 
Het laatste stuk van de klim naar het kasteel, was een soort zigzag 
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berglandschap. Het was een vermoeiend traject, en hij vorderde 
langzaam. Op de tweede dag na zijn vertrek uit Puilaurens, had hij 
aan zijn rechterkant, op een hoge heuvelrug, de indrukwekkende 
katharenburcht Peyrepertuse in de verte zien liggen. Monsieur 
Pierre had hem maanden geleden verteld, over deze burcht met zijn 
adembenemende uitzicht. Monsieur had destijds binnen de muren 
van deze burcht, zijn hoogste inwijding ontvangen. Dat moet wel 
vóór 1217 zijn geweest, dacht Timeon. Want hij wist namelijk dat 
kasteelheer Guilhem zich in dat jaar moest onderwerpen aan de 
katharenjager Simon de Montfort.

Het laatste deel van zijn tocht naar Lagrasse was iets minder 
vermoeiend, omdat hij de rivier kon volgen. Maar dat vlakkere 
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burggraaf stond erop dat ze samen een toost zouden uitbrengen 
op een goede afl oop. Uit het gesprek bleek voor Timeon, dat de 
burggraaf precies wist wat de bedoeling was. 

‘Wanneer wil je vertrekken om je heilige missie aan te vangen?’ 
vroeg hij aan Timeon.

‘Ik wil graag morgenochtend vroeg weer verder reizen, want ik wil 
geen uur verliezen. De situatie op Montsegur is zeer nijpend, en de 
vraag van de bisschop moet zo spoedig mogelijk de abt bereiken,’ 
zei Timeon.

‘Ik begrijp je Timeon. Ik zal zorgen voor een avondmaal en een 
slaapplaats. Kom na het avondeten hier terug, dan overhandig ik 
je de geheime boekrol van Jezus,’ zei de burggraaf.

Toen Timeon weer bij de burggraaf kwam, lag de boekrol op zijn 
schrijftafel met een bruine doek ernaast. Zonder te spreken rolde 
de burggraaf de boekrol zorgvuldig in het doek, en gaf het pakket 
aan Timeon. Timeon haalde zijn tas van zijn schouder, legde de 
inhoud op tafel. Verstopte toen de bijzondere schat tussen de 
dubbele bodem van zijn tas, en deed zijn andere spullen weer terug 
in zijn tas. 

‘Ik neem hier afscheid van u, want morgenochtend voor de 
dageraad zal mijn reis naar Lagrasse aanvangen,’ zei Timeon.

De beide heren namen afscheid van elkaar door een warme 
omarming tussen zielsverwanten, die elkaar al lange tijd leken 
te kennen. Tot slot gaf de burggraaf nog een knuff el aan Hector. 
‘Jullie zijn twee helden. Ik zal voor jullie bidden,’ waren zijn laatste 
woorden.

De eerste dagen trok Timeon met Hector door een ruig 
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vernoemd naar de vertrouweling van de apostel Paulus. Wij zijn 
dus allebei ‘Vereerders van God’,’ zei de abt.  

Toen het ijs gebroken was, overhandigde Timeon de brief van 
bisschop Marty. De abt las de brief en schudde met zijn hoofd. 
‘God is Liefde, geen haat,’ prevelde hij.

‘Er is geen tijd te verliezen, ik ga direct actie ondernemen’ beloofde 
de abt. Timeon was zichtbaar gerustgesteld. ‘Kon de ramp dan toch 
nog worden afgewend?’ dacht hij.

‘Ik zie dat je uitgeput bent, en denk ook dat je honger hebt,’ zei de 
abt.

Timeon knikte.

‘Je kunt hier zolang blijven als je wilt,’ zei de abt. De abt vroeg aan 
zijn vertrouweling, een jonge monnik met een zwart benedictijner 
habijt, om Timeon een kamer in het klooster te wijzen en hem een 
voedzame maaltijd aan te bieden.

Toen Timeon de volgende ochtend wakker werd, voelde hij zich 
lichamelijk niet goed. Hij had ook koorts. Dit moet de weerslag zijn 
van de spannende weken en de uitputtende tocht, dacht Timeon. 
Ook maakte hij zich grote zorgen om de mensen op Montsegur. Hij 
bleef het grootste deel van de dag in zijn bed liggen, met Hector 
naast hem op de grond. Na enkele dagen was zijn gezondheid niet 
beter geworden, maar eerder verslechterd.

Het was vandaag woensdag 16 maart, de datum waarop de 
wapenstilstand op Montsegur zou verlopen. Die dag kreeg Timeon 
geen hap door zijn keel. Ook Hector was die dag heel onrustig. 
Tegen de avond kwam de abt met een somber gezicht naar de 
kamer van Timeon. 
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stuk van het traject, had hij veel hard gelopen, omdat hij wist dat 
het van levensbelang was, om de brief op tijd in het klooster af te 
leveren. Na zes loopdagen naderde hij Lagrasse met de toren van 
de abdij op de rechteroever van de ondiepe rivier de Orbieu.

Hij was de uitputting nabij. Want door de haast, had hij zich 
onderweg weinig uren rust gegund. Ook had hij niet veel gegeten. 
Via de oude romaanse brug over de rivier, bereikte Timeon het 
klooster van de benedictijnen. Het voelde vreemd om zonder 
begeleiding een katholiek klooster te betreden, maar de bisschop 
had hem verzekerd dat de abt te vertrouwen was, omdat deze een 
heimelijke sympathie voelde voor de katharen.

Bij aankomst in de abdij, gunde Timeon zich geen tijd om te 
genieten van de schoonheid van het kloostercomplex. Hij vroeg 
aan de portier om hem met spoed naar de abt te brengen. Na 
enkele formaliteiten, werd hij naar diens vertrek gebracht. 

Timeon stelde zich voor, de abt glimlachte en streek de hond over 
zijn kop. ‘Mijn naam is Timotheus,’ reageerde hij. ‘Ik ben net als jij 

“Hij naderde Lagrasse met de toren van de 
    abdij op de rechteroever van de Orbieu
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Onder hen waren de schoonmoeder, de vrouw en Esclarmonde, 
de kreupele dochter van burggraaf Raimond. Zijn zoon en de drie 
andere dochters bleven gespaard. Zij zijn, samen met hun vader, 
gevangen genomen en afgevoerd naar het fort van Carcassonne,’ 
zei hij tot slot.

De abt zag de verzwakte jongeman wit wegtrekken en zijn 
bewustzijn verliezen. De schok was blijkbaar te groot voor hem. 
De uren daarna nam zijn koorts onrustbarend toe. Gedurende de 
dagen die volgden, was Timeon nauwelijks aanspreekbaar, en de 
korte momenten dat hij weer enigszins bij bewustzijn kwam, was 
hij verward. Zijn koorts ging maar niet omlaag. 

De monnik die hem verzorgde, en ook de abt, maakten zich 
grote zorgen om hun gast. De barbier-chirurgijn uit het dorp 
constateerde in ieder geval uitputtingsverschijnselen en diende 
Timeon een kruidenmengsel toe. Maar het leek hem, dat er meer 
aan de hand was, maar hij had geen idee wat dat zou kunnen zijn.

Er gingen vele weken voorbij. Timeon balanceerde lange tijd 
tussen leven en dood. En al die tijd week Hector niet van zijn zijde. 
Toen zijn bewustzijn weer even terugkwam, realiseerde Timeon 
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‘Ik kreeg zojuist van een koerier heel slecht nieuws Timeon. 
Vandaag hebben de pauselijke troepen, aan de voet van Montsegur, 
meer dan 200 mensen op de brandstapel ter dood gebracht. Dit 
gebeurde in opdracht van Pierre Amiel, de aartsbisschop van 
Narbonne. Geen van de parfaits wilden zich bekeren, en legden 
hun leven in de handen van God. Allen droegen ze met trots de 
sandalen en hun zwarte gewaad met capuchon en de sadère om 
hun middel. Samen met bisschop Marty baden ze, tot grote irritatie 
van de aanwezige inquisiteurs, het Onze Vader, zoals de katharen 
dat gewend waren.

De laatste woorden van de bisschop waren: ‘Wie de angst voor de 
brandstapel overwint, is sterker dan wie een burcht inneemt. Wie 
zijn angst overwint, is vrij. Wie vrij is, is onoverwinnelijk. Heb 
vertrouwen, God wacht op ons.’

Bij het uitspreken van deze woorden, kon de abt zijn emoties niet 
langer bedwingen en liet zijn tranen de vrije loop. ‘De ridders en 
soldaten zijn afgevoerd, en de overige bewoners van de burcht 
kregen een vrije aftocht,’ zei hij ontdaan. ‘Wat is er toch aan de 
hand met onze kerk van Rome?’ had hij er nog aan toe gevoegd.

‘Helaas was de aartsbisschop niet bereid om dit te voorkomen 
Timeon. Hij wilde de paus gehoorzamen. Ketters moesten worden 
uitgeroeid. Dat was de boodschap die hij mijn koerier mee terug 
heeft gegeven.’

Timeon voelde zich gebroken. De draagwijdte van de boodschap 
was door hem niet te bevatten. ‘Dus nu zijn bijna al mijn 
zielsverwanten bij God,’ prevelde Timeon.

‘Afgelopen zondag 13 maart, hebben nog 21 gelovigen op Montsegur 
van bisschop Marty het sacrament van consolamentum ontvangen. 
En daarmee tekenden zij bewust hun eigen doodvonnis,’ zei de abt. 
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zich wat er was gebeurd. Ook herinnerde hij zich weer de woorden, 
die bisschop Marty bij hun afscheid tegen hem sprak. ‘Wanneer 
het zover moet komen, zullen wij vrij zijn. Want met het lichaam 
zal de angst worden begraven. Dan is de ziel vrij, en keert weer 
terug naar zijn vredige thuisland, waar de Heilige Geest de scepter 
zwaait. Ik heb mijn leven in Gods handen gelegd mijn jongen,’ 
had hij gezegd. ‘Dat is het laatste waar ik me zorgen over maak. 
Dezelfde overgave wens ik ook jou toe.’

Timeon putte kracht en rust uit deze woorden van zijn leermeester, 
waardoor het weer langzaam beter met hem ging. Toen hij 
even alleen was, griste hij in een refl ex naast zijn bed, naar zijn 
schoudertas. Hij slaakte een zucht van verlichting, want hij voelde 
dat de schat er nog in zat. Hector likte zijn hand, en Timeon wist 
dat zijn vriend, al die tijd de bewaker van zijn schat was geweest. 
Daarna zakte hij weer even weg.

‘Ook de bisschop heeft de aarde verlaten, en is door de ‘Draaideur 
van Geboorte en Dood’ gegaan,’ had hij gemompeld. De jonge 
monnik die de verzorging van Timeon op zich had genomen, 
begreep niet wat Timeon daarmee bedoelde, maar gaf er verder 
geen aandacht aan.
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op aarde was. In dit aardse paradijs kon hij elk moment van dag de 
liefde voelen voor God als zijn beminde, een alles overheersende 
liefde, die in al zijn ervaringen beantwoord werd. Ook kon hij nu 
alle schepselen van de Vader/Moeder-God liefhebben, en voelde 
ook een onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf als kind van God. 

Toen hij zich dit allemaal realiseerde, moest hij denken aan 
de woorden van zijn oma, toen ze bij de Fontein van de Liefde 
spraken over de voorwaardelijke aardse - en de onvoorwaardelijke 
geestelijke liefde. ´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,´ had oma toen gezegd.
Maar pas nu kon hij doorvoelen dat dit waar was. Hij voelde zich 
intens gelukkig.

Het was inmiddels september en hij was aangesterkt. Ondanks 
alles wat er was gebeurd, kon hij nu weer genieten van het 
prachtige kloostercomplex en het rustige leven van de monniken. 
Hij realiseerde zich de allerlaatste woorden van de bisschop: ‘Doe 
ook jij alles wat er binnen je vermogen ligt, om het leven als Gods 
schepping te dienen, maar leg alles wat jouw vermogen overstijgt, 
weer terug in de handen van God zelf. Maak je er dan verder geen 
zorgen meer over, maar heb diep vertrouwen in de Schepper, die al 
het leven, door de dood heen, naar vervolmaking draagt.’ 

Opnieuw gaven de woorden van zijn leermeester hem rust. Hij wist 
dat hij alles had gedaan om te voorkomen dat de ramp zich zou 
voltrekken. Nu vroeg God van hem, om zich te verzoenen met wat 
onvermijdelijk was gebleken.

Er was een fi jne vriendschap ontstaan tussen Timeon en de jonge 
monnik. Timeon genoot van de rust en serene sfeer binnen de abdij. 
Hij deed ook mee in het dagritme van de kloosterlingen, en genoot 
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Decaan 12.2  Ara
de Maan-Boogschutt er (3 tot 12 december)

dynamische energie & aanpassingsvermogen

Ontsteek het vuur op het altaar voor Satan

De zomermaanden in de abdij hadden Timeon goed gedaan. 
Tijdens de afgelopen maanden had hij tijd in overvloed gehad, 
om terug te blikken op zijn grote reis met zijn drie leermeesters, 
die uiteindelijk was uitgemond in het ontvangen van het 
consolamentum. De innerlijke scholingsweg was zeer intensief 
geweest, met veel hoge toppen en diepe dalen. Hij had zich ook 
veel alleen gevoeld, maar nooit eenzaam, omdat hij wist, dat zijn 
leermeesters er altijd voor hem waren. Steeds had hij geweten, 
dat hij deze inwijdingsweg alleen moest gaan, omdat dat de 
bedoeling is van een innerlijke weg. Maar nu realiseerde hij zich, 
dat deze geestelijke reis hem naar de top had gebracht. Het leek 
wel of de gezondheidscrisis van de afgelopen maanden nodig was 
geweest, om hem te laten realiseren waar hij nu was. Nu voelde 
hij de onverstoorbare innerlijke rust, die hem vanaf het begin was 
beloofd, alsof nu pas alles in hem een plek had gevonden. Hij kon 
zich zelfs verzoenen met het dramatische gebeuren op Montsegur. 
Hij besefte, dat alles is opgenomen in het Grote Goddelijke Plan, 
ook als de mens dat onmogelijk begrijpen kan.

Het leek wel of hij na een lange reis door een onherbergzaam 
gebied, uiteindelijk in de hemel was aangekomen, terwijl hij nog 
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Timeon knikte slechts.

‘De paus kijkt vanuit zijn persoonlijke overtuiging, en ziet de 
uiterlijke weg van Jezus als ‘De Ware Weg’. Hij beseft niet, dat hij 
zich daarmee afsluit voor elk ander perspectief, dus ook voor de 
innerlijke weg van Jezus, die de katharen willen volgen.’

Hier pauzeerde de abt even.

‘Kortom,’ ging hij verder, ‘Ik heb ingezien dat ik pas ‘De Universele 
Waarheid’ kan zien, wanneer ik in staat ben om elk persoonlijk 
standpunt achter me te laten. Dus wanneer ik vanuit een 
Oordeelloze Geest kijk, kan ik alles zien in zijn ware gedaante, 
dus zien precies zoals het Is. Dat is ‘De Ene Waarheid’ die voor 
iedereen hetzelfde is, De Waarheid waar ook Jezus naar verwezen 
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van de tijd die hij had voor meditatie en contemplatie. Alleen 
de abt en de jonge monnik kenden zijn geestelijke achtergrond. 
Voor de andere monniken was hij gewoon een toegewijd christen. 
En toen Timeon er over begon te spreken om het klooster weer 
te verlaten en verder te reizen, had de abt hem gevraagd om de 
komende winter nog in de abdij te blijven. 

‘Ik zal je zeggen, waarom ik je dat verzoek,’ zei hij. ‘In de tijd dat 
jij zo ziek was, heb ook ik het innerlijk heel moeilijk gehad. Ik zeg 
jou in vertrouwen, dat ik in grote verwarring was. Hoewel ik er van 
overtuigd was, dat de kerk van Rome de ware weg van Christus 
volgt, kon ik niet begrijpen, waarvoor anders denkenden vermoord 
moeten worden. Ik heb veel tot God gebeden om helderheid. En 
gisterennacht heb ik in een heldere droom antwoord gekregen. In 
de droom stonden u en ik tegenover elkaar,’ zei de abt. 

‘Op de grond tussen ons in, werd vanuit de hemel een lichtbundel 
geprojecteerd. Deze projectie had de vorm van het getal ‘9’, althans 
dat dacht ik. God vroeg mij wat ik zag. En ik gaf als antwoord, ‘een 
negen’. Verwissel nu eens van plaats met Timeon, vroeg God. En hij 
vroeg weer, wat zie je nu? Ik antwoorde, ‘een zes’. Toen realiseerde 
ik me, dat alleen door het innemen van een ander standpunt, de 
negen een zes was geworden. Terwijl er aan de projectie op de 
grond niets was veranderd. 

Toen vroeg God me, om nu vanuit een hoger perspectief naar de 
projectie op de grond te kijken. Vanuit het perspectief van De 
Waarheid, kan iets namelijk niet gelijktijdig een zes en een negen 
zijn, omdat er maar één Universele Waarheid is, zei God. Met deze 
opmerking bracht God mij in verwarring,’ zei de abt. ‘Maar ineens 
doorzag ik in een fl its de essentie van het confl ict tussen de kerk 
van de paus en de katharen. Zolang ik mijn waarheid aanzie voor 
‘De Waarheid’, bestempel ik elk ander perspectief als ‘onwaar’ en 
daarmee doe ik de Heelheid van het leven ernstig tekort.’
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op Montsegur zich niet had voltrokken. Maar helaas is de prijs 
voor dit prachtige geschenk wel heel hoog geweest.

Timeon had zich voorgenomen om op 21 maart 1245, dus op het 
Lentepunt, zijn reis samen met Hector te vervolgen. Dit was het 
goede moment om weer de buitenwereld te betreden, omdat 
dan ook alles in de natuur de binnenwereld verlaat en zich weer 
in het volle licht laat zien. Hij wist dat God zijn activiteiten zou 
ondersteunen, wanneer hij zijn leven zou afstemmen op het ritme 
van de kosmos. Toen het zover was, nam hij in diepe dankbaarheid 
afscheid van de jonge monnik die hem al die tijd had verzorgd en 
van de abt, die hij als zijn geestelijk vriend was gaan beschouwen. 

Hij pakte zijn stok, hing de tas om zijn schouder en ging samen 
met Hector op pad. Zijn volgende reisdoel op weg naar Sainte 
Baume, was de oude stad Béziers. Hij wilde daar op 22 juli zijn. 
Want precies 36 jaar geleden werd zijn opa daar op die dag, die 
samenviel met de naamdag van Maria Magdalena, met nog bijna 
20.000 anderen, door de pauselijke troepen vermoord. 

Onderweg verbleef Timeon regelmatig bij boeren of landheren. 
Hij stelde zich dan beschikbaar als arbeidskracht. Zo kon hij delen 
in de overvloed van het landleven. Ook had hij op deze manier 
mooie gesprekken met de bewoners van zijn thuisland. Regelmatig 
kwamen mensen naar hem toe om raad, omdat ze blijkbaar voelden 
dat in hem de bron van innerlijke wijsheid zich langzaam ontsloten 
had. Een enkele keer klopte hij aan bij het slot van een landgraaf 
en deed zich dan voor als troubadour, zoals veel geheime katharen 
dat deden. 

Deze rondreizende dichters en zangers vermaakten de bewoners 
aan de hoven. Timeon had dan veel succes met zijn zelf onderweg 
gemaakte gedichten en gezangen, waarin hij zaadjes van de 
geheime kennis plantte, zonder dat deze als zodanig konden 
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heeft. Ik zie de dingen dan niet langer ‘zoals ik denk dat ze zijn’ of 
‘zoals ik vind dat ze zouden moeten zijn’.’

Weer was de abt even stil.

‘Toen ik gisteren de diepe betekenis van die droom tot me door 
liet dringen,’ ging hij verder, ‘kreeg ik het verlangen om mijn en 
jouw perspectief op de weg van Jezus, open, vrij, en dus zonder 
enig oordeel uit te wisselen. Ik voelde, dat hierin een kans lag, om 
de schijnbare tegenstelling tussen de twee wegen te overbruggen. 
Dus om de geest van ons allebei verder te openen en zo dichter 
bij ‘De Ene Goddelijke Waarheid’ te komen, die eenvoudigweg ‘is 
zoals die Is’. Wij samen kunnen het grote confl ict tussen Rome en 
de katharen niet oplossen, maar we kunnen dit klooster wel tot een 
eilandje maken, waarbinnen dit confl ict wordt overstegen,’ besloot 
de abt.

‘Inderdaad’ zei Timeon, terwijl er een traan van zachte ontroering 
over zijn wang liep. ‘Want de Ene Goddelijke Waarheid overstijgt 
alle tweeheid, dus ook alle confl ict en strijd. De Ene Waarheid 
brengt vrede in de harten.’

Timeon herkende het verheven inzicht van de abt, want dit was 
het inzicht dat ook in hem was ontwaakt, toen hij destijds met 
monsieur Pierre sprak over De Universele Waarheid, als één van 
de centrale kwaliteiten van God.

‘Ik wil heel graag op uw uitnodiging ingaan,’ zei Timeon. ‘Ik stel 
mijn verder reizen uit tot in het voorjaar.

In de wintermaanden die toen volgden, waren er veel ontmoetingen 
tussen Timeon en de abt. Ze waren allebei verrast door de 
verruimende inzichten die hun gesprekken opleverde. Timeon 
realiseerde zich, dat dit niet had plaatsgevonden, wanneer de ramp 
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betekenis kon zijn.

Toen hij op 21 juli in Béziers arriveerde, ging hij direct naar het 
oude Romeinse amfi theater. Van zijn oma wist hij, dat opa daar, 
op de avond vóór de slachtpartij, nog had genoten van een mooie 
muziekvoorstelling. Nu hij hier zo rondliep tussen de zuilen van 
het openluchttheater, kon hij de mooie energie van zijn opa voelen. 
Nog nooit had hij zich zo dicht bij zijn opa gevoeld, die hij nooit 
had gekend. 

Toen hij in een hoekje van het openluchttheater op een bankje 
zat, met Hector aan zijn voeten, raakte hij in gesprek met een wat 
oudere man. De man had een vriendelijk, maar ook wat bedrukt 
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worden herkend. Na zo’n optreden kwamen vaak vrouwelijke 
hovelingen naar hem toe. Ze waren gefascineerd door de knappe 
jeugdige verschijning van de blonde troubadour met de mooie 
heldere stem, die hen soms ook wijze raad kon geven. 

Toen Timeon weer voor een paar weken op een boerenhoeve zijn 
diensten als knecht had aangeboden, schreef hij op een zomerse 
avond een hymne over een ossenhoeder. Tijdens zijn werk die 
dag op het land, waren zijn gedachten weer teruggegaan naar 
de ramp die zich op Montsegur had voltrokken. Timeon maakte 
zich ernstige zorgen over de toekomst van het katharisme, dat 
door de volgelingen vaak liefkozend ‘Joana’, als hun geliefde 
werd genoemd, omdat het zo sterk door de apostel Johannes was 
geïnspireerd.

In zijn hymne kwam de ossenhoeder op een avond thuis van zijn 
werk, en trof daar zijn vrouw Joana aan. Ze was ontroostbaar en 
het ontbrak haar aan de lust om verder te leven. Hij maakte zich 
zorgen om zijn vrouw, ze sprak zelfs over sterven en haar verlangen 
naar bevrijding in het hemelse paradijs.

Timeon had zijn gezang in het Occitaans ‘Lo Boier’ genoemd, wat 
‘De Ossenhoeder’ betekende. Het was een diepzinnige klaagzang 
geworden, waarin Timeon zijn gevoelens over de uitzichtloze 
situatie van het katharisme, in droevige poëtische woorden tot 
uiting had gebracht. Door middel van het aaneen rijgen van de vijf 
klinkers A-E-I-O-U, verwees hij in de hymne ook naar de grondtoon 
van het Oerveld, als het kosmische thuisland van ‘Joana’. Wanneer 
Timeon ‘Lo Boier’ tijdens zijn optredens als troubadour zong, 
kreeg hij veel bijval. 

Ondanks dat hij een enkele keer sombere gedachten had, voelde 
Timeon zich toch meestal heel gelukkig. En dat kwam vooral, 
omdat hij nu voor de mensen in zijn streek, van zo belangrijke 
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Kon ik maar goed maken, wat ik toen veel mensen heb aangedaan,’ 
zei de man met betraande ogen.

Timeon vroeg zich af, wat hij naar deze man toe moest voelen. 
Hij was dus één van de daders van destijds en Timeon voelde 
rancune naar deze man. Maar hij had nu wel diepe spijt en een 
groot verlangen om zijn schuld te vereff enen, besefte Timeon. Toen 
herinnerde Timeon zich weer de helingsformule die monsieur 
Pierre hem had geleerd.

‘Wilt u mij een dienst bewijzen?’ vroeg Timeon aan de man. ‘Wilt u 
morgen met mij de kerk van Maria Magdalena bezoeken?’

‘Dat wil ik heel graag,’ was zijn antwoord.

‘Laten we elkaar daar om 12 uur treff en. Ik heb nu tijd nodig voor 
rust en innerlijke bezinning,’ zei Timeon. En na deze woorden 
vertrok Timeon met Hector naar de slaapplek, die hij voor deze 
nacht in de stad had geregeld. Timeon wilde de man helpen, om 
zich te ontlasten van de schuld die hem al vele jaren bezwaarde. 
Maar hij wist, dat dit pas kon, wanneer hij zichzelf had bevrijd van 
de wrok, die hij naar deze man voelde. Hij moest dus eerst met 
zichzelf in het reine komen.

Die nacht sliep hij niet veel, terwijl Hector in een diepe slaap 
was verzonken. Steeds herhaalde hij de vier zinnen van de 
helingsformule, en hield daarbij steeds zijn hand op zijn hart. In 
zijn stille kamer sprak hij ze uit naar de man die hem die middag 
een bekentenis had afgelegd. Hij voelde, dat hij met zijn gevoelens 
van wrok, tegenover deze man een schuld had opgebouwd. Maar 
met zijn wrok, stond hij nu ook in het krijt bij God. Want ook deze 
man was lid van de Grote Kosmische Familie, zoon van de Vader/
Moeder-God, die slechts Onvoorwaardelijke Liefde en Absolute 
Waarheid is.
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gezicht, en leunde met zijn beide handen op een stok. ‘Was u al in 
de stad, toen de ramp zich hier voltrok?’ wilde Timeon weten.

‘Helaas wel jongeman, en ik ben daar niet trots op,’ zei de man. 
‘Ik moet jou iets vertellen, en ik weet niet waarom. Ik praat hier 
zelden over, omdat mijn hart te zeer is bezwaard. Die dag, morgen 
36 jaar geleden, stond ik aan de verkeerde kant. Ik was nog jong en 
heb mij laten overhalen om de zogenaamde ‘goede zaak’ van Rome 
te dienen. Sindsdien kom ik hier elke week meerdere malen, in de 
hoop hier mijn innerlijke rust te hervinden, wat mij tot vandaag 
nog niet is gelukt,’ besloot de man.

‘Ik leef mee met uw zielenpijn. Maar u moet weten, dat ook mijn 
hart huilt op deze plek. Destijds is mijn opa, samen met nog 7000 
mannen, vrouwen en kinderen in een slachtpartij omgekomen 
in de kerk van Maria Magdalena,’ zei Timeon met tranen in zijn 
gezicht.

De man keek verschrikt en begon ingetogen te snikken. ‘Kon ik 
jouw pijn maar op mij nemen, want die hoort bij mij niet bij jou. 
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Hier had zijn opa, samen met al die andere onschuldige mensen, 
op deze feestdag van Maria Magdalena, vandaag dus precies 36 
jaar geleden, op gruwelijke wijze de dood gevonden, realiseerde 
Timeon zich. Hij voelde dat het de man zwaar viel om hier samen 
met hem te zijn. Ze liepen naar de beeltenis van Maria Magdalena 
en namen naast elkaar plaats op een bank. Hector ging naast hen 
op de grond liggen. 

‘Vertel me,’ zei de man op zachte toon, zonder een antwoord te 
verwachten. ‘Wat moet ik doen om mijn schuld te vereff enen?’

Timeon bleef enige tijd stil.

‘Ik wil u een geheime helingsformule geven, die van God zelf komt. 
Hiermee kunt u uzelf verlossen van de ondraaglijke pijn waarmee 
uw hart is belast,’ fl uisterde Timeon.

De man keek Timeon ongelovig aan. ‘Ik wil alles doen om niet 
langer de pijn, maar weer Gods Liefde in mijn hart te voelen. Vertel 
me wat ik moet doen.’

Timeon begon op zachte toon te praten. ‘Leg uw linkerhand op uw 
hart. Ga nu met uw aandacht naar de Vader/Moeder-God van het 
universum, die in uw hart kan worden gevoeld.’ 

De man deed wat Timeon had gevraagd. 

‘Sluit nu uw ogen en spreek nu in zachte woorden, de volgende vier 
korte zinnetjes uit naar God die Onvoorwaardelijke Liefde is: ‘Het 
spijt mij.’ ‘Vergeef mij.’ ‘Ik hou van U.’ ‘Ik dank U voor de les.’ Blijf 
dit vele malen herhalen, en merk op wat de helende kracht is, die 
in deze woorden verscholen ligt. Voel het eff ect dat ze hebben op 
uw innerlijk.
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Steeds opnieuw sprak hij de vier helende zinnetjes van het 
vergevingsritueel uit, dat hij van monsieur Pierre had geleerd: ‘Het 
spijt me.’ ‘Vergeef me.’ ‘Ik hou van jou.’ ‘Ik dank jou voor deze les.’ 
Zo moet hij uiteindelijk toch nog in slaap gevallen zijn.

En toen hij wakker werd, voelde hij zich bevrijd van zijn karmische 
last. Bij de gedachte dat hij deze man vandaag weer zou zien, 
voelde Timeon een scheut van warme liefde in zijn hartstreek. De 
liefdeskracht, die in de vier zinnetjes besloten ligt, hadden hem 
verlost.

Daar stond de man. In elkaar gedoken, en in zichzelf gekeerd, weer 
steunend op zijn stok. Timeon voelde de intense pijn die deze man 
in zijn hart met zich meedroeg. Ze knikten naar elkaar zonder 
woorden, de man wat beschaamd. Timeon sloeg zijn arm om de 
schouders van de man, en samen betraden ze de kerk via de deur 
aan de kant van het plein. Beide mannen voelde de zwaarte in deze 
ruimte, die zo beladen was met droevige emoties. 
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zijn opa in de Hérault Vallei. Want op die bewuste zondagmiddag 
had opa zijn vriendinnetje meegenomen voor een lange wandeling 
naar deze brug, zo herinnerde hij zich uit het verhaal van zijn oma. 

Timeon wist dat hij van hieruit de weg langs het riviertje naar het 
noorden moest volgen. Vlak na de brug gaf hij zijn ogen goed de 
kost, want hier ergens moest de grot zijn, waar oma haar eerste 
liefdeskus had gekregen. Hij kon de grot niet ontdekken. Deze lag 
waarschijnlijk zo verscholen, dat hij alleen te vinden was door de 
bewoners van deze streek.

Na een tijdje samen met zijn trouwe viervoeter, langs het riviertje  
Hérault gelopen te hebben, kwam hij aan in Saint-Guilhem-le-
Désert, waar opa was geboren en opgegroeid. Het was inderdaad 
een klein, maar wel heel schilderachtig dorpje, met wat huisjes 
rondom een eeuwenoude abdij met een prachtige kloostergang, 
en achter de abdij een kleine waterval. In zijn verbeelding zag hij 
hier zijn opa in zijn jonge jaren met zijn vriendjes spelen. Ook zag 
hij aan de noordkant boven het dorp, op een puntige bergtop het 
kleine Chateau du Verdun liggen. Opa wandelde waarschijnlijk 
graag, want hij had oma destijds ook verleid om de klim naar het 
kasteel te maken. Oma vertelde dat deze tocht voor haar heel zwaar 
was geweest, maar dat ze had genoten van het prachtige uitzicht 
onderweg.
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Toen sloop Timeon, samen met Hector geruisloos de kerk uit, 
terwijl hij de man de heilige formule steeds opnieuw hoorde 
prevelen. Met een groot vertrouwen, legde hij het lot van deze man 
in de handen van God.

Timeon had zich in Béziers heel dicht bij zijn opa gevoeld, en 
verlangde ernaar om dat gevoel nog een tijdje vast te houden. 
Eigenlijk wilde hij zijn opa nog wat beter leren kennen. Toen 
herinnerde hij zich het verhaal, dat zijn oma hem destijds had 
verteld, over haar geboortestad Nimes en het oude kloosterdorpje 
Saint-Guilhem-le-Désert, waar opa was opgegroeid. Hij realiseerde 
zich, dat hij op zijn route naar de grot in Sainte Baume, beide 
plaatsen op korte afstand zou passeren. Om zijn grootouders te 
eren, besloot hij om onderweg een omweg te maken, en een bezoek 
te brengen aan de geboorteplaats van zijn opa en oma. 

Er was al weer meer dan een maand voorbij gegaan. Regelmatig 
had hij weer zijn diensten aangeboden aan de boeren, om zelf 
aan goede maaltijden te komen en Hector rust te geven. Wanneer 
hij onderweg in gesprek raakte met de mensen uit de streek, 
merkte hij dat het niet lang duurde, of dat de groep luisteraars 
begon te groeien. Wanneer hij sprak, werden de mensen stil, en 
absorbeerden zijn wijsheid.

Toen hij weer naar het noordoosten liep, passeerde hij een prachtige 
brug over een kloof met een riviertje. Volgens voorbijgangers was 
dit de Pont-du-Diable, ofwel De Duivelsbrug, die eeuwen geleden 
door de Benedictijner monniken over de rivier Hérault was 
gebouwd. Oma had destijds verteld dat er een legende over deze 
brug de ronde deed. Iets over de duivel, die de ziel van de eerste 
passant van de brug mocht hebben. Maar Timeon was de rest van 
het verhaal vergeten.

Hij wist dat hij nu in de buurt kwam van het geboortedorpje van 
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troubadour, want dat was waar hij heel veel plezier aan beleefde. 
Hij werd door de man uitgenodigd om die nacht hun gast te zijn. 
En toen Timeon het aanbod in dankbaarheid had aanvaard, werd 
hem een slaapplaats gewezen.

Toen hij die nacht in zijn bed lag, besloot Timeon om zijn reistempo 
te verlagen. Hij had zich namelijk al eerder voorgenomen, om zijn 
schat in de zomer van 1246, op 22 juli, dus op de naamdag van 
Maria Magdalena, in de grot bij Sainte Baume te verbergen. Dat 
maakte het mogelijk, om pas in het vroege voorjaar in Nimes aan 
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Toen zag Timeon een jonge pup op een laag plat dak bij de abdij, 
even verderop. Hij wilde dat Hector hem ook zag, en wees met zijn 
stok naar het diertje. Maar de hond bleef slechts kijken naar de 
punt van de stok. Door de reactie van zijn hond, moest hij denken 
aan een verhaal van monsieur Pierre. Die wilde hem ooit, op de 
cour bij zijn verblijf, de Absolute Waarheid als één van de twee 
belangrijkste kwaliteiten van God, laten ervaren. Hij had hem toen 
gewezen op de beperkte betekenis van woorden.

‘De onwetende,’ zo had hij gezegd, ‘richt al zijn aandacht op 
woorden, en zal daardoor het wezenlijke waar de woorden naar 
verwijzen, niet zien. Want woorden verwijzen slechts naar de 
levende waarheid, maar kunnen deze nooit zelf zijn. Het ware kan 
nooit via de woorden in het hoofd worden begrepen, maar kan 
slechts in de directe ervaring door het hart worden gekend.’

Hector reageerde dus als de onwetende. Hij hield zijn aandacht 
gericht op de stok als de aanwijzer, maar kwam daardoor niet in 
contact met dat waarnaar de stok verwijst, namelijk het diertje op 
het platte dak verderop.

Toen Timeon daar in het dorp zo zwaaide met zijn stok, kwam hij 
in gesprek met een oude man die door de smalle straten slenterde. 
Het bleek dat hij zijn opa nog had gekend. Timeon werd die avond 
uitgenodigd in het huis van de familie van deze dorpsbewoner. 
Tijdens het avondmaal haalde de man herinneringen op, uit de tijd 
dat opa en hij in het dorp speelden en de rotsen naar het kasteel 
boven het dorp beklommen. Hij herinnerde zich opa als een speelse 
jongen, die soms ook mooie serieuze verhalen kon vertellen. 

Toen Timeon vertelde dat hij een enkele keer als troubadour 
aan een hof was geweest, zei de man dat hij nog een oude luit 
op de zolder had staan en dat hij die graag aan Timeon wilde 
geven. Timeon was verrukt. Nu kon hij zich echt presenteren als 
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waren Timeon en Hector direct naar het centrum gelopen, naar 
het imposante Colosseum. Timeon had zich verwonderd over het 
prachtige bouwwerk. Het gebouw had nog steeds het interieur 
van een arena met duizenden zitplaatsen op tribunes van steen. 
Er werden regelmatig stierengevechten gehouden, maar ook 
werden er theatrale drama’s vertoont. Vandaar was hij over de 
brede schaduwrijke straat gelopen naar het gezellige plein met 
de oude Romeinse Tempel. Oma had namelijk verteld, dat zij was 
opgegroeid in een groot huis aan een gracht, tussen deze tempel en 
de oude bibliotheek, die de naam ‘Temple de Diane’ droeg, maar 
nooit een gebedshuis was geweest. Ze had gespeeld bij de fonteinen 
in het nabij gelegen park, en bij de ‘Tour Magne’, op de groene 
‘Mont Cavalier’ die dateerde van rond het begin van de jaartelling.

Toen Timeon en Hector bij de fonteinen aankwam, was hij vlakbij 
de oude bibliotheek languit op het gras gaan liggen. Hector kwam 
naast hem zitten. Hij sloot zijn ogen om zijn oma hier, op een dag 
in het voorjaar, als klein meisje voor zich te zien. Wat moet dit een 
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te komen. Oma had destijds namelijk verteld over de prachtig 
bloeiende amandelbomen in februari en maart rond Nimes. Hij 
verheugde zich erop, om deze winter gedichten te schrijven en te 
oefenen op zijn nieuwe instrument.

Na een warm afscheid van de oude man en zijn gastvrije familie, 
waren Timeon en Hector weer op pad gegaan. Ze moesten een 
stukje teruglopen, om bij de Pont-du-Diable de Hérault over te 
steken. Van daaruit liepen ze oostwaarts, richting Nimes. Steeds 
onderbrak hij zijn reis weer, door soms langdurig te verblijven 
bij boeren, om in zijn onderhoud te voorzien. Ook in de winter, 
wanneer er geen werk was op het land, maakte hij zich nuttig op 
het erf met het verzorgen van het vee. In zijn vrije tijd oefende hij 
op zijn luit en schreef hij zijn gedichten en ballades. En tijdens de 
nachtelijke uren mediteerde hij vaak, en ook contempleerde hij 
regelmatig over de thema’s, waar hij zich tijdens zijn scholingsweg 
mee bezig had gehouden. Zo ontwikkelde hij zichzelf tot een 
gepassioneerde troubadour met een boodschap over Liefde en 
Waarheid. 

Ook had hij weer regelmatig als troubadour, de adel aan de 
hoven vermaakt met zijn gedichten en gezangen, waarbij hij nu 
zichzelf kon begeleiden op zijn luit. Hij genoot van het landleven 
en van de mooie gesprekken met de mensen aan de hoven en met 
de boeren en de landarbeiders. Als hij sprak, hingen de mensen 
aan zijn lippen, zonder dat ze wisten uit welke bron zijn woorden 
ontsproten. En iedereen die hij tegenkwam, strekte vol liefde een 
hand uit naar Hector. Soms vergat Timeon gewoon dat hij op reis 
was, om een geheime missie te vervullen. Maar steeds als hij weer 
in zijn tas moest zijn om iets te pakken, realiseerde hij zich dat hij 
een bijzondere schat met zich meedroeg.

Na de winter zette hij koers naar de geboortestad van zijn oma. 
Toen ze in de prachtige oude Romeinse stad Nimes aankwamen, 
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zitten. Oma had hem ooit verteld, dat Tour Magna dateerde uit 
de eerste eeuw voor Christus en een onderdeel vormde van de 
Romeinse verdedigingswal rond de stad Nîmes.

Het was prachtig weer. Toen hij daar zo zat, stelde hij zich weer in 
zijn verbeelding voor, hoe oma hier met haar buurtgenootjes had 
gespeeld. Timeon voelde zich hier heel fi jn, het waren vertederende 
beelden. 

Timeon en de katharenschat
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fi jne speelplek zijn geweest voor dat meisje. 

Toen hij zijn ogen opende, keek hij langs de stam van een grote 
palmboom naar boven. Op dat moment moest hij denken aan het 
verhaal van bisschop Marty, over de zogenaamde ‘Phi’-reeks, die 
veel vormen in de natuur bepaalt. Hij telde de twee tegengestelde 
bladenspiralen op de stam van de boom, en kwam uit op 5 en 8. 
Ook deze boom luistert dus naar de goddelijke verhouding van de 
Gulden Snede. Evenals de prachtige sneeuwwitte bloesem van de 
amandelboom ernaast, met zijn 5 tere bloemblaadjes. Wat is de 
natuur toch wonderbaarlijk mooi, dacht hij. 

Na deze gedachten, was hij opgestaan en Mont Cavalier opgelopen, 
en was samen met Hector tegen de muur van de Tour Magne gaan 
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Timeon besloot om, in navolging van zijn opa en oma, de komende 
nacht aan de oever van de Gardon door te brengen. Hij zocht een 
plek met uitzicht op het aquaduct en de heuvels aan de overzijde. 
Ook hier stonden nog steeds prachtige amandelbomen met hun 
spierwitte bloesem, zoals bij de fontein van Nimes. Terwijl Hector 
genoot van een ongestoorde nachtrust, kon Timeon de slaap niet 
vatten. 

Korte tijd nadat hij zich op een zacht bed van bladeren had 
neergelegd, werd hij onverwachts overweldigd door een sereen 
liefdesgevoel. Hij had zich niet eerder zo dichtbij zijn voorouders 
gevoeld, die vele jaren geleden, op deze plek hun tedere gevoelens 
van liefde hadden uitgewisseld. Toch had hij daar niet slechts de 
liefde gevoeld van het verliefde paar van destijds. Het was een 
gevoel van onbeschrijfl ijke liefde voor alle natuurlijkheid die hem 
hier omringde. Een liefde voor de prachtige sterrenhemel boven 

Timeon en de katharenschat

“Opa en oma hadden destijds een korte 
    huwelijksreis gemaakt naar Pont-du-Gard, 
    een dag lopen van Nimes
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Decaan 12.3  Draco
de Saturnus-Boogschutt er (13 tot 21 december)

dynamische energie & intensiteit

Satan wordt teneergeworpen

Oma had ook verteld, dat opa en zij, destijds te voet een korte 
huwelijksreis hadden gemaakt naar Pont-du-Gard, een dag lopen 
van Nimes. Het was toen zomer had ze gezegd. En op de rotsen 
aan de oever van de rivier, onder de amandelbomen, met uitzicht 
op het adembenemende Romeinse bouwwerk, hadden ze onder de 
sterrenhemel hun huwelijksnacht doorgebracht, zo vertelde oma. 
Ze had deze plek, met een lieve blik in haar ogen, als ‘paradijslijk’ 
beschreven.

Na zijn bezoek aan Nimes, wilde Timeon ook een bezoek brengen 
aan Pont-du-Gard, en daar de rivier de Gardon oversteken. Toen 
hij met Hector daar aankwam, voelde Timeon zich overweldigd 
door het eeuwenoude monumentale bouwwerk. ‘Wat prachtig om 
dit te zien, kunt u iets vertellen over deze brug? vroeg Timeon aan 
een boer die langs de weg zijn land bewerkte.

‘Het is gebouwd als een aquaduct,’ zei de man, ‘en wordt Pont-du-
Gard genoemd. Het is rond het jaar 50 na Chr. door de Romeinen 
gebouwd. En het was bedoeld om de badhuizen en fonteinen van 
Nemausus, het huidige Nimes, van water te voorzien,’ zei de boer 
tot slot.
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Hij verheugde zich erop, om dit lied als troubadour aan elk hof 
waar hij werd toegelaten, ten gehore te brengen. Hij wist dat 
hij met dit lied, in de harten van zijn gehoor, de gevoelens van 
ware liefde weer wakker kon roepen. Terwijl het hemzelf steeds 
zou herinneren aan zijn eigen Goddelijke Geliefde, die hij in zijn 
hart met zich meedroeg. Niet alleen zijn voorouders hadden hier 
op deze mooie plek ooit hun gevoelens van liefde gedeeld, maar 
ook hij had nu in deze bijzondere nacht, met zijn Beminde diepe 
gevoelens van liefde uitgewisseld. In deze roes van verliefdheid 
moet hij onder de witte bloesem van de amandelbomen in een 
diepe slaap zijn gevallen.

Timeon en de katharenschat

“Het was een gevoel van onbeschrijfl ijke liefde 
    voor alle natuurlijkheid die hem hier omringde. 
    Een liefde voor de prachtige sterrenhemel 
    boven zijn hoofd, voor de amandelbomen 
    met hun tere witte bloesem, voor het avond-
    gezang van de vogel voor hem op de steen, ...
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zijn hoofd, voor de amandelbomen met hun bloesem, voor het 
avondgezang van de vogel voor hem op de steen, en natuurlijk voor 
zijn trouwe vriend aan zijn zijde. Hier voelde hij de onbegrensde 
en onvoorwaardelijke Liefde voor alle levende wezens en voor de 
hele schepping. Hier kon hij ervaren dat al het leven Eén is, en een 
uitdrukking is van God als zijn Beminde. Er verschenen spontaan 
woorden in zijn geest, die uit het ‘Stille Midden’ in zijn hart leken 
voort te komen.

‘Onder mijn raam, daar is een kleine vogel, 
Die de hele nacht zingt, hij zingt zijn lied.

En als hij zo zingt, laat hem dan zingen, 
want hij zingt niet voor mij,
Maar voor mijn Geliefde, die zo ver lijkt van hier.

Bij de fontein van Nimes staat een amandelboom,
Met prachtige blanke bloemen, zo wit als papier.

En als dit groene amandelen worden,
Zal ik ze plukken voor jou en voor mij.
. . . . . .

Er verschenen nog meer zinnen, met tedere woorden van 
schoonheid en liefde. Maar niet lang daarna werd het innerlijk stil. 

Dit was een lied geworden over zijn Goddelijke Geliefde, zo 
realiseerde Timeon zich. Op datzelfde moment besefte hij ook, dat 
het die dag 21 maart was, het Lentepunt van 1246. Dus gedurende 
deze eerste nacht van de lente, was hij in staat geweest om in dit 
lied, spontaan zijn liefde te verklaren aan God als zijn Beminde. 
Timeon voelde zich in de zevende hemel. En verwijzend naar de 
vogel, noemde hij zijn lied in het Occitaans ‘Se Canta’, wat ‘Als hij 
zingt’ betekent. 
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Na deze mooie onderbreking, waren Timeon en Hector nu aan 
hun laatste etappe naar Sainte Baume begonnen. Ze waren alweer 
bijna een dag onderweg. Toen ze een bergketen doorkruisten, 
hoorde Timeon vlak achter hem een schorre kreet van zijn hond. 
Met een schrik draaide hij zich om. Hector was verdwenen. Wat 
Timeon vreesde bleek bewaarheid. Toen hij zich over de rand van 
de kloof boog, zag hij een kleine honderd meter onder zich, zijn 
lieve reisgenoot ingeklemd tussen de rotsen liggen. Hector kermde 
zacht, maar bewoog niet meer. 

‘Hector, ik kom eraan,’ bleef hij roepen, terwijl de tranen over 
zijn wangen stroomden. Het duurde enige tijd voordat Timeon de 
bodem van de smalle kloof had bereikt. Gedurende zijn afdaling 
voelde hij dat het echt mis was. Beneden aangekomen, zag hij dat 

Timeon en de katharenschat

“Hij wist dat in Chateaux des Baux minstrelen 
    en troubadours zeer welkom waren. Wat had 
    hij ernaar verlangd om daar ‘Se Canta’ en ook 
    ‘Lo Boier’ aan de hovelingen te laten horen
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Toen hij ontwaakte, was hij weer op aarde geland. De betovering 
van die nacht was verbroken. Hij had zich samen met Hector 
gewassen in de rivier, en ze waren weer op pad gegaan. Nadat ze 
de rivier waren overgestoken, keek Timeon nog even achterom. In 
deze prachtige nacht op deze bijzondere plek, waren woorden van 
ware liefde in hem opgeweld. De prachtige sterrenhemel boven 
zijn hoofd, de amandelbomen met hun tere witte bloesem, het 
avondgezang van de vogel voor hem op een steen en het imposante 
eeuwenoude bouwwerk, waren daarvan de getuigen geweest. Deze 
nacht had een diepe indruk op hem achtergelaten.

Door deze innerlijke ontmoeting met zijn Beminde en met zijn 
voorouders, leek de aardse familiecirkel gesloten en het hemels 
contact met zijn Geliefde waarlijk geopend. De innige liefde voor 
zijn familie, had zich hier verruimd tot de Goddelijke Liefde voor 
alle leven. Alles was nu goed. Nu kon hij als een volstrekt vrije man 
verder trekken om zijn heilige missie te volbrengen.

Hij had koers gezet in oostelijke richting, naar zijn voorlopige 
eindbestemming in Sainte Baume. De tijd begon wat te dringen, 
omdat hij daar op 22 juli van dit jaar, dus op de naamdag van 
Maria Magdalena, bij de grot wilde arriveren. 

Maar niet lang nadat hij bij Pont du Gard de rivier was overgestoken, 
had hij nog wel aangeklopt bij het prachtige kasteel Chateaux des 
Baux, dat op de top van een middelhoge berg lag en uitkeek over 
de vallei. Hij wist dat daar minstrelen en troubadours zeer welkom 
waren. Wat had hij ernaar verlangd om daar ‘Se Canta’ en ook ‘Lo 
Boier’ aan de hovelingen te laten horen. 

Het was een prachtige avond geworden. De maagden van het huis 
van Les Baux waren euforisch geweest over de mooie gedichten, de 
wijze woorden, en vooral over de Hymne over de Liefde, van deze 
aantrekkelijke blonde troubadour. 
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en vrede van het Stille Midden in zijn hart. Hij stond op om een 
mooie rustplaats voor het stoff elijke overschot van zijn vriend 
te zoeken. Toen hij zijn lieve reisgezel zijn laatste rustplaats had 
gegeven, knielde hij neer, sloot zijn ogen en maakte via zijn geest 
contact met de hondenziel. Hij fl uisterde de woordjes, die altijd 
zijn staart deden kwispelen. Op dat moment voelde hij Hector 
weer voor even heel levend in zijn hart. En hoewel hij het niet kon 
beredeneren, wist hij ontwijfelbaar, dat Hector was gearriveerd 
aan de andere oever. En daarbij voelde hij dat het allemaal goed 
was.

Toen hij zich dat ontwijfelbare gevoel in zijn hart bewust werd, 
en de rust ervaarde die daarmee gepaard ging, verschenen de 
woorden van bisschop Marty in zijn geest. ‘Er komt een moment, 
dat jij door de grens zal breken van het begripsmatige denken in 
je hoofd, en je in je hart het Onomstotelijke Weten gaat ervaren. 

Timeon en de katharenschat

“Niets is blijvend, alles verschijnt een keer, 
    maar zal zich onvermijdelijk ook ooit, na zijn 
    cyclus, weer terugtrekken in de bron van 
    waaruit het voortkwam
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de val Hector fataal was geworden. Hij boog zich snikkend over 
zijn hond en nam het levenloze dier in zijn armen. Hij liet zijn 
verdriet nu de vrije loop. 

Hij wist niet hoelang hij daar zo gezeten had, maar wel herinnerde 
hij zich de woorden van zijn oma, toen ze in de regio Les Labadous 
het probleem van ‘gehechtheid’ bespraken. Dus de gehechtheid, 
die zich als een soort vergif op de onderste bewustzijnstrede bij je 
stuitje kan vastzetten. ‘Hecht je aan niets of niemand. Aanvaard 
alles en iedereen en geniet ervan, wanneer het in je leven aanwezig 
is. Maar laat het ook weer in diepe dankbaarheid naar God los, 
wanneer het leven verder wil stromen.’

Timeon wist dat deze woorden van zijn oma een diepe waarheid 
bevatte, maar wat was het moeilijk om daar nu gehoor aan te 
geven. Inderdaad, wat had hij van zijn trouwe reisgezel genoten. 
Hector was een hartsvriend van hem geworden. Hij voelde een 
echte zielsverwantschap met het dier. Hij moest denken aan 
de keer dat de landarbeider er met zijn tas vandoor wilde gaan. 
Hector had hem bij zijn broekspijp gepakt, waardoor hij op de 
grond werd gegooid. Timeon was net op tijd geweest om de tas 
weer op te pakken.

Toen hij zich deze, en al die andere mooie momenten herinnerde, 
wist hij dat hij God diep dankbaar moest zijn. In dit aardse leven is 
niets blijvend, bedacht Timeon. Alles verschijnt een keer, maar zal 
zich onvermijdelijk ook ooit, na zijn cyclus, weer terugtrekken in de 
bron van waaruit het voortkwam. Dat is het grondpatroon, waarin 
de Heilige Cirkel wordt weerspiegeld. Maar deze Heilige Cirkel laat 
ook zien, dat elk bezielde levensvorm, na het verdwijnen uit deze 
zichtbare wereld, weer verschijnt in het onzichtbare geestelijke 
domein, om daar zijn evolutiereis te vervolgen. 

Deze gedachten brachten Timeon weer terug bij de innerlijke rust 
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In deze grot moest hij dus een veilige plek vinden, om de geheime 
katharenschat te verbergen. Hij liep dieper de grot in. Op zoek 
naar een droge en beschutte plek. Hij vond een smalle diepe kloof, 
met een dun laagje kurkdroog zand op de bodem. Timeon opende 
zijn leren tas en haalde de boekrol van Jezus tussen de dubbele 
bodem vandaan en kuste de heilige schat met gesloten ogen. Toen 
duwde hij de ingepakte boekrol met zijn arm diep in de smalle 
kloof en barricadeerde de plek met een aantal grote en ook wat 
kleinere stenen. Hij keek tevreden naar de onopvallende plek, die 
de grootste schat van de katharen lange tijd veilig verborgen moest 
houden. 

Toen knielde Timeon voor het kleine altaar neer en sloot zijn ogen. 

Timeon en de katharenschat

“Hij nam het steile bergpad dat naar de 
    grot en het kleine klooster liep. Dus hier 
    leefde Maria Magdalena de eerste 
    jaren als kluizenaar, nadat ze in Marseille 
    voet aan wal had gezet, dacht hij
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Dat is het punt, waarop je spontaan van een gelovige, een mysticus 
bent geworden,’ had de bisschop toen gezegd.

Met dat onmiskenbare gevoel, dat het goed was, maar ook met een 
groot besef van alleen zijn, zette Timeon zijn reis weer voort. Het 
leven ging door, en zijn heilige missie was nog niet voltooid. Hij 
moest voortmaken, want morgen was het 22 juli, de naamdag van 
de geliefde apostel van Jezus. Hij had zich steeds voorgenomen om 
zijn katharenschat dan weer aan Maria Magdalena over te dragen. 
Volgens de abt in Lagrasse lag de grot iets ten noordoosten van 
Marseille. Het kon nu niet meer ver weg zijn, want hij was zojuist 
de afslag naar deze grote stad gepasseerd.

De volgende ochtend zag hij in de verte het grote bergmassief 
opdoemen, waarin de grot moest zijn gelegen. Daar had Maria 
Magdalena gedurende haar eerste jaren in dit gebied, als kluizenaar 
geleefd. Toen hij verder liep, en bij landarbeiders naar de grot 
vroeg, wezen ze omhoog. 

Halverwege de rotswand, die achter een brede strook bomen steil 
omhoog liep, was vlak boven de boomtoppen, een grot te zien, met 
daarnaast een gebouwtje, dat tegen de bergwand leek geplakt. Dat 
moest het kleine klooster zijn, waarover de abt gesproken had. Nog 
even, en hij zou zijn eind bestemming hebben bereikt.

Timeon nam het bospad dat naar de bergwand liep. Hoe meer hij 
de rots naderde, hoe steiler het bospad was. Toen hij bij de voet 
van de berg aankwam, nam hij het steile bergpad met uitgehouwen 
treden, dat naar de grot en het kleine klooster liep. Boven 
aangekomen, betrad hij de donkere grot. De bodem was vochtig en 
tegen de achterwand stond een eenvoudig altaar. 

Dus hier leefde Maria Magdalena de eerste jaren als kluizenaar, 
nadat ze in Marseille voet aan wal had gezet, dacht hij.
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het Watermantijdperk. Het bewustzijn van de mensheid en ook van 
de aarde, zal dan groeien van de derde naar de vierde trede. Het 
Ware Zelf in het hart van de mens, zal dan de regie gaan overnemen 
van het onware-zelf, dat zich van het hoofd bedient. En daarmee zal 
het bewustzijn in de mens zich voldoende rijpen, om de innerlijke 
leer van Jezus op juiste waarde te kunnen schatten. Dus wanneer 
de periode van 3 zevens is verstreken, zal het ‘Evangelie van Liefde 
en Waarheid’ van Jezus, dat hier zijn voorlopige schuilplaats heeft 
gevonden, opnieuw worden ontdekt en aan de mensheid worden 
geopenbaard.’

Na een korte stilte ging de stem weer verder. ‘De 3 zevens verwijzen 
ook naar de 21ste eeuw, de eeuw van de overgang. Want besef dat 
je hier in deze grot van Maria Magdalena, voor de mens van de 
21ste eeuw, de goddelijke vingerwijzing naar de Heilige Graal hebt 
achtergelaten. 

De toekomstige mens zal na het lezen van dit evangelie van 
Jezus, diep gaan beseff en, dat de Heilige Graal zich in zijn eigen 
hart bevindt. In die eeuw van overgang, zal de Heilige Graal, 
die Jezus vaak aanduidde met het ‘Koninkrijk van God’, in elk 
mensenhart worden ontsloten. Dan zal de Heilige Graal, door de 
kracht van Liefde en Waarheid, in staat zijn om in de mensenziel 
alle tegenstellingen te laten versmelten. En daarmee zal ook zijn 
gevoel van afgescheidenheid verdwijnen. Dan zal de mens weer de 
diepe verbondenheid gaan ervaren, met alle leden van de Grote 
Kosmische Familie, een verbondenheid die zijn geboorterecht is. 

En vanuit het besef, deel te zijn van, en gedragen te worden door, 
het allesomvattende Goddelijke Geheel, zal de Watermanmens 
worden verlost van al zijn aardse lijden. En wanneer op de vierde 
bewustzijnstrede in het hart, de oorspronkelijke eenheid van het 
leven weer hervonden is, zal de mensenziel klaar zijn om door te 
groeien naar de nog hogere geestelijke ervaringsdimensies van het 

Timeon en de katharenschat
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Terwijl hij een intens geluk voelde, bad hij het Onze Vader, zoals 
alle katharen dat deden. Nog met gesloten ogen, zag hij een helder 
licht. Uit het niets verschenen 3 zevens voor zijn geestesoog. 

En een stem zei: ‘Ik vertel je de ‘Belofte van het Licht’, dus luister 
goed. Wanneer de periode van 3 zevens is verstreken, bevindt de 
mensheid zich in de overgang van het huidige Vissentijdperk naar 

“De toekomstige mens zal na het lezen 
    van het ‘Evangelie van Liefde en 
    Waarheid’ van Jezus, diep gaan 
    beseffen, dat de Heilige Graal zich 
    in zijn eigen hart bevindt 
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duisternis zou nu snel invallen. Hij besloot de nacht in het bos door 
te brengen en de volgende ochtend het laatste deel van zijn reis af 
te leggen. 

Bij aankomst in Saint Baume, vroeg hij een dorpsbewoner naar 
de crypte van Maria Magdalena. Hoewel het nog geen bekend 
bedevaartsoord was, werd hij direct naar de oude kerk gebracht. 
Hij verlangde ernaar om naar binnen te gaan. 

Bij de sarcofaag in de donkere crypte, begon zijn hart te bonzen 
van opwinding, nog nooit had hij zich zo dichtbij Maria Magdalena 
gevoeld. Hij legde zijn hand op de stenen kist, en toen hij de 
sarcofaag driemaal had gekust, zag hij vanuit zijn ooghoek in 

Timeon en de katharenschat

“Bij de sarcofaag in de donkere crypte 
    begon zijn hart te bonzen van opwinding,
    nog nooit had hij zich zo dichtbij Maria 
    Magdalena gevoeld

364

Licht. En in die hemelse rijken zal slechts vrede, vrijheid en een 
diepe vreugde worden ervaren. Aldus de ‘Belofte van het Licht’.’

Toen werd het stil’, en langzaam doofde het heldere licht.

Toen Timeon wakker schrok uit zijn visionaire droom, realiseerde 
hij zich, dat de katharenschat hier minstens 777 jaar zou worden 
bewaard. Maar ook wist hij, dat deze schat opnieuw zou worden 
ontdekt, om de mens van de 21ste eeuw de weg te wijzen naar 
ware vrede en echt geluk. Hij voelde zich bevrijd van een grote 
verantwoordelijkheid. Nu lag de katharenschat weer in de handen 
van God.

Toen hij zich realiseerde wat hem zojuist in zijn droom was getoond, 
herinnerde hij zich de woorden van bisschop Marty op Montsegur. 
‘Het doordringen tot de wijsheid over grote kosmische kwesties, 
die de toekomst van de mensheid betreff en, is voorbehouden aan 
de Meesters die de zevende inwijding kregen. In de geest van 
deze hoog ontwikkelde zielen, kunnen profetische vermogens tot 
ontwikkeling komen, omdat het kanaal dan geheel geopend is.’ 

Na nog een korte meditatie in de grot, waarin hij zijn dankbaarheid 
uitsprak naar de Vader/Moeder-God van het universum, liep 
Timeon naar buiten. Daar rechts in de verte, dat moest het dorp 
Sainte Baume zijn. Daar moest hij volgens bisschop Marty zoeken 
naar een oude vervallen Romeinse kerk. Onder die kerk ligt 
de crypte waarin Maria Magdalena een laatste rustplaats heeft 
gevonden, nadat haar stoff elijke resten, uit de crypte van de kerk in 
Rennes-le-Château, naar hier waren overgebracht. Met het kussen 
van de sarcofaag van Maria Magdalena in die oude kerk daar, zou 
zijn lange pelgrimstocht ten einde zijn gekomen.

Timeon daalde de steile rotstrap langs de bergwand af, en liep 
via het bospad in de richting van het dorp. Het was al laat, en de 
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waar? Hij liep op de nis af, om zich ervan te verzekeren dat het 
geen waanvoorstelling was. Hij reikte zijn hand naar het gewaad en 
trok het in een refl ex over zijn schouder. 

En op het moment, dat hij de witte roos in zijn gevouwen handen 
nam, stak het heldere Licht weer op en hoorde hij een liefdevolle 
vrouwenstem. “Je hebt zojuist je laatste proeve afgerond, en 
daarmee is je priesterschap defi nitief bevestigd. Ik ben je zeer 
dankbaar, dat jij de Innerlijke Leringen van Jezus, voor de 
toekomstige generaties hebt veilig gesteld. Als volleerd parfait ben 
je nu in staat om mijn werk in Occitanië voort te zetten. 

Timeon en de katharenschat

“En op het moment, dat hij de witte roos in 
    zijn gevouwen handen nam, stak het heldere 
    Licht weer op en hoorde hij een liefdevolle 
    vrouwenstem. ‘Je hebt zojuist je laatste 
    proeve afgerond, en daarmee is je 
    priesterschap defi nitief bevestigd’ 
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een nis, een violette kleed waarop een witte roos lag. Op dat 
moment herinnerde Timeon zich weer de laatste woorden, die de 
bisschop sprak tijdens de ceremonie, waarin hij op Montsegur het 
consolamentum ontving. 

‘Lieve Timeon,’ had hij gezegd, ‘wanneer de Vader/Moeder-
God van de Kosmos, te tijd rijp acht voor de zevende en laatste 
inwijdingsgraad, zul je een violetkleurig gewaad aantreff en en een 
witte roos. Je zult dan beschikken over het hoogste geestelijke 
vermogen, namelijk het vermogen om een ‘volmaakt goddelijk 
wezen’ te zijn.’ En na een korte stilte, had hij daar nog aan 
toegevoegd: ‘Maar ook op deze hoogste trede ligt nog het gevaar 
van zelfzuchtigheid op de loer. En dat gevaar schuilt in een aards 
verlangen om volmaakt of verlicht te zijn. Want zolang er nog een 
persoon in je is, die zich deze volmaaktheid wil toe-eigenen, kan 
er nog geen sprake zijn van de ware Goddelijke Volmaaktheid. 
Weet dat je de Goddelijke Volmaaktheid van de zevende trede niet 
bereikt, door het als persoon graag te willen, maar door het als ziel 
simpelweg te Zijn,’ had de bisschop tot slot gezegd.

Naar aanleiding van deze woorden van de bisschop, sloot Timeon 
voor een kort moment zijn ogen, om zijn innerlijk te onderzoeken 
op deze aardse vertroebeling. Toen hij voelde dat zijn innerlijk 
zuiver was, verschenen nog meer woorden van de bisschop in 
zijn geest. ‘Dan ben jij een bewoner geworden van de 7e hemel, 
een Meester onder de Meesters. Dan kun je, net als Jezus zeggen, 
‘De Vader en ik, Wij zijn Eén.’ Als parfait word je dan door het 
universum uitgenodigd om je eigen goddelijke wezen op aarde te 
manifesteren, en in dienst te stellen van Gods schepping.’

Na de herinnering van deze woorden van de bisschop, besefte 
Timeon met een schok weer waar hij was, namelijk in de duisternis 
van de crypte, met de stoff elijke resten van Maria Magdalena. Hij 
keek argwanend naar de nis. Had hij het gedroomd of was het 

Poort 12. Timeon verbergt de katharenschat voor onze generatie
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In dit Occitaans centrum van cultuur, zong hij op een mooie 
nazomeravond ‘Lo Boier’, de klaagzang over de doodstrijd van 
zijn geliefde ‘Joana’. Hij kon toen niet beseff en, dat hij met het 
zingen van dit lied, de onterechte strijd tegen het vredelievende 
katharisme, levend zou houden voor de vele generaties die na hem 
kwamen. 

Ook zong hij die avond in het kasteel van Foix ‘Se Canta’, ofwel zijn 
hymne over de Liefde. Ook kon hij toen niet beseff en, dat hij met 

Timeon en de katharenschat

“Timeon keerde terug naar de heilige, en nog 
    veilige grotten van zijn geliefde berggebied 
    de Sabarthez, om daar onder de dekmantel 
    van een rondreizende troubadour de Innerlijke 
    Leringen van Jezus onder de aandacht te 
    brengen van wie verlangde naar werkelijke 
    innerlijke vrede, vrijheid en geluk 
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Keer na vandaag weer terug naar de grotten van de Sabarthez, 
want die vormen voorlopig nog een veilige haven voor de katharen. 
Breng van daaruit, als troubadour je boodschap van Liefde en 
Waarheid aan wie het horen wil. En breng ook het consolamentum 
aan de stervenden die daarnaar verlangen. Wees een geduldige 
gids voor alle zoekers naar de Goddelijke Waarheid, ongeacht hun 
geloof of achtergrond. Wees op je hoede, maar niet bang, want 
weet dat ik je behoeden zal. 

En tot slot Timeon, breng ‘Lo Boier’, je klaagzang over de doodstrijd 
van je geliefde Joana, en ook ‘Se Canta’, je hymne over de Liefde, 
naar het kasteel van Foix. Breng in dat culturele centrum van de 
streek, jouw liederen ten gehore aan de adel. Want geloof me, 
dat zal van grote betekenis worden voor de toekomst van jouw 
thuisland. 

Toen keerde de duisternis weer terug in de crypte. Timeon heeft 
nog lange tijd stil in deze duisternis gezeten, en overdacht wat hem 
was overkomen en wat hem nu te doen stond. Ook vroeg hij zich 
af, hoe het zingen van zijn twee liederen, van grote betekenis kon 
worden voor de toekomst van Occitanië. Hij liet die gedachte snel 
los, omdat hij een groot vertrouwen had, dat niets zonder reden is.

De volgende dag zette hij weer koers naar het bergebied de 
Sabarthez, om zich daar bij monsieur Pierre en de andere parfaits 
in de grotten te vestigen, die hem zo vertrouwd waren geworden. 
Van daaruit bracht hij, onder de dekmantel van een rondreizende 
troubadour, via zijn gedichten, zijn gezangen en de gesprekken 
met zijn toehoorders, de Innerlijke Leringen van Jezus onder de 
aandacht van wie het maar horen wilde. 

Ook reisde hij nog eenmaal als troubadour naar het kasteel van 
Foix, waar hij met oma en Katerina zo’n een mooie tijd had gehad. 

Poort 12. Timeon verbergt de katharenschat voor onze generatie
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Timeon en de katharenschat

“En tot slot Timeon, breng ‘Lo Boier’, je 
    klaagzang over de doodstrijd van je geliefde 
    Joana, en ook ‘Se Canta’, je hymne over de 
    Liefde, naar het kasteel van Foix. 
    Breng in dat culturele centrum van de streek,  
    jouw liederen ten gehore aan de adel. 
    Want geloof me, dat zal van grote betekenis 
    worden voor de toekomst van jouw thuisland. 
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het zingen van deze hymne, het zaad had geplant voor het volkslied 
van Occitanië, dat nog vele eeuwen na zijn dood springlevend zou 
zijn. Het lied dat de Boodschap van Liefde, in de harten van alle 
bewoners van zijn thuisland, voor eeuwig wakker zou houden.

Poort 12. Timeon verbergt de katharenschat voor onze generatie
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‘Se Canta’ Volkslied Occitanië over de Liefde

‘Onder mijn raam, daar is een kleine vogel, 
Die de hele nacht zingt, hij zingt zijn lied.

En als hij zo zingt, laat hem dan zingen, 
want hij zingt niet voor mij,
Maar voor mijn Geliefde, die zo ver lijkt van hier.

Bij de fontein van Nimes staat een amandelboom,
Met prachtige blanke bloemen, zo wit als papier.

En als dit groene amandelen worden,
Zal ik ze plukken voor jou en voor mij.

En die bergen daar, ze reiken zo hoog,
Dat ze mij het zicht ontnemen op mijn Geliefde.

Maar de bergen zullen zakken
Zodat mijn Geliefde naderbij kan komen.

Ga liggen o bergen, en vlaktes rijs op,
Zodat ik mijn Geliefde weer kan zien.’

Mystieke postlude van Poort 12-1
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Met mijn voeten naar de wand
en mijn hoofd onder de stalactiet.
A, E, I, O, U.
En mijn hoofd onder de stalactiet.

Als pelgrims dan passeren,
kunnen ze zich aan het heilig water laven.
A, E, I, O, U.
Kunnen ze zich aan het heilig water laven. 

En zullen vragen ‘wie is hier begraven?’ 
Het is de arme Joana.
A, E, I, O, U.
Het is de arme Joana.

Ze ging naar het paradijs, 
naar de hemel samen met haar geiten.
A, E, I, O, U.
Naar de hemel met haar geiten.”
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Mystieke postlude van Poort 12-2

‘Lo Boier’ De Ossenhoeder 
(Over het sterven van ‘Joana’, ofwel het katharisme)

‘Wanneer de ossenhoeder terugkeert van zijn werk,
plant hij zijn ploeg op de grond.
A, E, I, O, U.
Plant hij zijn ploeg op de grond.

Hij vindt zijn vrouw bij het haardvuur 
troosteloos en uitgeput.
A, E, I, O, U.
Troosteloos en uitgeput.

“Als je ziek bent, vertel het me dan, 
zodat ik een potage voor je zal koken
A, E, I, O, U.
Ik zal een potage voor je koken.

Met radijs en met kool 
en een magere leeuwerik.
A, E, I, O, U.
En een magere leeuwerik.”

“Als ik dood ben, breng me dan 
naar het diepst van de grot.
A, E, I, O, U.
Naar het diepst van de grot.
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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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Tot slot 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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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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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.



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 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.

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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“Geloof niet slechts, 
    omdat een wijze 
    persoon het zegt.
    Geloof niet slechts, 
    omdat het altijd zo 
    is geweest.
    Geloof niet slechts, 
    omdat anderen het 
    geloven.
    Onderzoek zelf en 
    vind zo je eigen weg. 

     De Boeddha

 
    Dus geloof ook niets 
    van wat hiervoor is 
    gezegd. Want iets is
    pas waar, wanneer 
    je eigen hart het als 
    ‘De Waarheid’  
    herkent.
     
     De Oude Cheng



Timeon en de katharenschat

2.  De Grote Hemelse 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


