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Kristof Gabriel Carina van 

Hooymissen (artiestennaam Kristo, °13 
januari 1983) is een Belgische singer-

songwriter, schrijver, dichter, kabbalist, 

alchemist, mysticus, witte occultist en yogi.  

 
In 2010 schreef hij mee aan het 

album Street Soul van Charles Jarvis. Het 

album kreeg in     de pers goede kritieken. 

Kristof was ook te horen op de 
langspeelplaat van Het Torenlied, met 

stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen, een 

hommage aan het MAS. Kristof schreef ook 

nog 8 boeken (en heeft er 4 in 
voorbereiding; hij gaf één boek van Charles 

Jarvis opnieuw uit met behulp van Brave 

New Books), én hij schreef een dichtbundel, 

uitgegeven door de World Wide Association 

of Writers te Puurs en later bij Brave New 
Books in eigen beheer. Dit werk is te 

http://nl.wikisage.org/wiki/Singer-songwriter
http://nl.wikisage.org/wiki/Singer-songwriter
http://nl.wikisage.org/w/index.php?title=Street_Soul&action=edit&redlink=1
http://nl.wikisage.org/w/index.php?title=Charles_Jarvis&action=edit&redlink=1
http://nl.wikisage.org/w/index.php?title=Peter_Holvoet-Hanssen&action=edit&redlink=1
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raadplegen in de Koninklijke Bibliotheek 

van België. Kristof woont en werkt in 
Antwerpen, waar hij onder andere een 

website van Charles Jarvis beheert. In 2017 

begon hij aan een opleiding muziekproductie. 

In zijn vrije tijd studeert hij filosofie als 
autodidact, naar de Platonische zienswijze 

dat de muziek een voorbereiding is op de 

wijsbegeerte. Hij beschouwt zich als een 

praktisch mysticus die noodgedwongen na 
enkele misbegrepen spirituele crises begon 

met dagelijkse beoefening van yoga en 

meditatie, waarbij hij zijn vroegere 

hedonistische levensstijl van sex, drugs en 
rock 'n roll stapsgewijs verlaten heeft. Zijn 

denken werd in het verleden sterk gevormd 

en beïnvloed door de Indische vedische 

cultuur. Hij is een leerling van de Siddha 

Maha Yoga (shaktipat kundalini yoga) 
van Swami Nardanand, wiens Ashram zich in 

India bevindt. Swami Nardanand is de 

huidige schakel in een lijn van 

zelfgerealiseerde Siddha meesters. Al zijn 
voorgangers staan bekend voor hun 

zuiverheid, integriteit en hoog niveau van 

verwerkelijking. Hij kreeg initiatie in de 

Siddha Maha Yoga-traditie omstreeks het 
jaar 2012. 

 

Kristo bestudeert al sinds zijn tiende de 

http://www.siddhamahayoga.eu/nl/gurus.htm
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tarot, had vroeg op de middelbare school 

reeds buitenzintuiglijke ervaringen. Zo kwam 
er een man naar hem toe toen hij tien jaar 

oud was die hem kwam vertellen in een 

taverne toen hij met zijn moeder aan het 

dineren was, dat hij paranormaal 
begaafd was. Niet veel later zag hij tot zijn 

verbazing een grote vuurbal door de taverne 

vliegen die ontplofte en een luide knal gaf 

alsof heel de taverne aan diggelen werd 
geslagen. Hij en de mysterieuze man waren 

de enigen die dit zagen. Zijn moeder en de 

anderen zagen niks en aten gewoon verder. 

Hij verstijfde van de angst. Hij stelde dus 
vast dat niet iedereen die paranormale 

dingen ervoer. Hij droeg altijd een kruisje bij 

hem, experimenteerde met spiritisme en 

verjoeg boze geesten als kind door teksten 

uit de Bijbel te citeren. Jarenlang werd hij 
gediagnosticeerd met allerlei absurde 

diagnosen die de waarheid geweld aandeden, 

tot hij zijn eigen weg ging, de theosofie, 

antroposofie, rozenkruisers en vrijmetselaars 
ontdekte en besefte dat hij eigenlijk niet gek 

was, alleen een spiritueel persoon. 

Aangezien hij jarenlange werd volgepropt 

met allerhande psychofarmaca omdat hij in 
foute complotten geloofde - niet alleen tegen 

Zijn persoon maar tegen de mensheid in 

haar geheel - zijn zijn hersenen dit gewend 
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geraakt en neemt hij nog steeds een lage 

dosis van deze 'smeerlapperij', zoals hij ze 
noemt. Zie ook zijn boek "Hoe psychiatrie en 

MK-Ultra (bijna) synoniemen werden 

(ISBN 9789402183221)" over zijn slechte 

ervaringen met het psychiatrische systeem 
wat hem talloze trauma's opleverde, 

bovenop diegene die hij al had.  Met dit werk 

wil hij de psychiatrie en de farmaceutische 

industrie wakker schudden, een geweten 
schoppen en tot ethisch handelen aanzetten. 

De psychiatrie vergeleek hij in het verleden 

meermaals met de moderne inquisitie naar 

zijn groot voorbeeld, de Joodse psychiater 
Thomas Szasz van de antipsychiatrie. Het 

blijft een dagelijks Werk om zijn 

mishandelaars te vergeven en integraal te 

blijven denken. Het is een quasi onmogelijke 

opdracht maar hij doet zijn best. Ook heeft 
hij heeft al jaren een sterke intuïtie en 

precognitie. Hij voorvoelt bijvoorbeeld 

wanneer mensen gaan sterven en wordt 

steeds door zijn innerlijke Stem geleid. Toen 
onlangs zijn neef Peter Bogaerts heenging 

had hij dit een dag voordien voelen 

aankomen via zijn innerlijke radar. Niet 

zolang geleden, in de zomer van 2019 voelde 
hij weer tijdens het lezen van een boek over 

een overlijden dat er iemand overleden was, 

waarna hij een dag later een 
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overlijdensbericht van een indirecte kennis in 

de krant zag staan. Hoe hij dit allemaal 
voorvoelt is voor hem zelf een raadsel. 

Zonder teveel mee te gaan in de New Age 

vindt hij zich wel in de term 

Indigovolwassene. Het indigoniveau van 
bewustzijn wordt door evolutiepsychologen 

ook onderzocht, en komt mee voor in het 

werk van Ken Wilber en de spiraaldynamiek 

(spiral dynamics). Het is een verlicht 
mentale, zoals Sri Aurobindo het zou 

benoemen, en dus zeker geen waan, zoals 

hem zo vaak verweten werd. Volgens Hem is 

het G'd die Hem leidt en zijn leger van 
gidsen en beschermengelen. Op zijn beurt is 

hij ook een onvermoeibare beschermengel 

voor talloze mensen, goede én zogenaamde 

'slechte' mensen, omdat iedereen een kans 

verdient om zijn weg naar G'd te vinden. Hij 
koos voor een leven als muzikant-componist 

en auteur, helpt voortdurend mensen en in 

afwachting en voorbereiding van zijn reis 

naar het Oosten (India en Tibet) werkt hij in 
alle rust nederig verder. Hij maakt in zijn 

vroege adolescentie kennis met de Indiase 

filosofie door de werken van Sri Aurobindo 

en de Moeder. Aurobindo hoorde ook steeds 
een Stem die Hem begeleidde en zei wat hij 

moet doen of niet moet doen. Mensen als 

Plato hadden ook zo'n "innerlijke GPS" zoals 
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hij het benoemt. Hij blijft zelfkritisch over 

wat hij ervaart en toets alles aan de 
werkelijkheid die vaak bevestigt dat hij het 

bij het rechte eind heeft. 

 

Momenteel werkt Kristo aan de biografie van 
Charles Jarvis en bestudeert hij het 

drieluik The Great Treatise on the Stages 

of the Path to Enlightenment, 

door Tsong-Kha-Pa, de leraar van de eerste 
Dalai Lama, op eigen initiatief en de Yoga 

Sutra's van Patanjali op aanraden van zijn 

Leraar. Ook las hij Een lamp voor het Pad 

naar de Verlichting, van Lama Atisha. Over 
zijn Tibetaanse studies schreef hij een boek. 

Ook plant hij in de toekomst een boek over 

Maria Magdalena, die hij nog steeds als de 

belangrijkste vrouw binnen het Christendom 

ziet, zodat het voor eens en voor altijd 
duidelijk is en blijft dat zij geen prostituee 

is. In 2025 plant hij een reis naar Tibet met 

zijn beste vriend Michael Keuppens.  Hij 

bestudeert zijn favoriete filosoof Manly 
Palmer Hall, naast Ken Wilber, en bereidt 

eveneens een boek voor over het komende 

zesde wortelras, dat intuïtief en helderziend 

zal zijn. In tussentijd werkt hij als 
vrijwilliger, voornamelijk door 

wetenschappelijk onderzoek te doen van 

thuis uit naar de transpersoonlijke en 
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integraal-complementaire psychologie en 

psychiatrie. Als hij aan voldoende fondsen 
geraakt denkt hij eraan een Kundalini-huis 

op te richten waar mensen in een spirituele 

crisis terecht kunnen. Zijn inspiratiebronnen 

bij zijn transpersoonlijk en integraal 
onderzoek zijn dokters David Lukoff, 

Stanislav Grof, yogi-avatar Sri Aurobindo, 

psycholoog John Weir Perry en auteur John 

White, naast de stichtster van de theosofie 
Helena Blavatsky en de stichter van de 

antroposofie Rudolf Steiner. Kristof werd in 

2019 lid van een besloten 

genootschap. Rond zijn 23ste levensjaar 
legde hij de boddhisattva-gelofte af. Hij 

vocht toen tegen een leveraandoening die 

neigde naar leverkanker en beloofde aan 

God dat  als hij zou herstellen - hij zich 

levenslang zou inzetten voor anderen. Hij 
herstelde met behulp van 

natuurgeneeswijzen en homeopathie. Muziek 

maakte hij op basis van de lessen van Sri 

Aurobindo : niet om er rijk en beroemd mee 
te worden, maar om God te dienen, en het 

Godsbewustzijn te verspreiden. Hetzelfde 

geldt voor zijn schrijfsels. Zijn favoriete 

boeken zijn 'De Stem van de Stilte' van 
Helena Petrovna Blavatsky en alle boeken 

die hij te lezen krijgt over Maria Magdalena, 

waaronder het Maria Magdalena-evangelie 
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door Jacob Slavenburg. Hij is al meer dan 

tien jaar student van de theosofie. In 
tegenstelling tot een gangbare tendens 

in de middens van complotdenkers is hij 

eerder een voorstander dan een 

tegenstander van de vrijmetselarij. Hij 
gelooft zonder twijfel in een 

Opperwezen (G'd of de Opperbouwmeester 

van het Heelal) en is voorvechter van de 

Rechten van de Mens, en meer bepaald de 
Rechten van de Vrouw in de maatschappij. 

Hij houdt zich zoveel mogelijk afzijdig van 

politiek, maar heeft wel een politieke mening 

en vindt het boeiend. Hij is een fan van de 
integrale visie op mens en maatschappij en 

beschouwt zich al jaren als een integrale 

denker, naar de filosofie van Ken Wilber. Hij 

leeft momenteel als een Bodhisattva van 

Mededogen. Hij is geïnspireerd 
door auteur Gabriel Trarieux d'Egmont die 

veel deed voor Frankrijk. Hij liet zijn tweede 

naam veranderen naar Gabriel, geïnspireerd 

door de Puerto Ricaanse zanger-
gitarist Gabriel Rios. Hij leest vele 

visionaire literatuur die hij te pakken kan 

krijgen, van Nostradamus tot Paracelsus en 

anderen. Hij beschouwt zich als een gelukkig 
mens sinds hij de reductionistisch-

materialistische wetenschappelijke visie op 

zijn spirituele en paranormale ervaringen in 
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Liefde en Vergeving heeft losgelaten. Hij 

gebruikt als basis - ondanks alle aanvallen 
op deze vorm van healing - voor zichzelf 

homeopathie en orthomoleculaire 

geneeswijzen en staat ook open voor 

gebedsgenezing met behulp van aartsengel 
Rafaël alsook voor handoplegging zoals 

prachtig beschreven door Barbara Brennan in 

haar mooie boek "Hands on Healing". In het 

verleden genas hij zijn eigen lever toen deze 
instortte en neigde naar levercirrose of 

eventueel, volgens de behandelende arts, 

kanker. De genezing gebeurde middels 

onderdrukte alternatieve therapieën, 
kruiden, homeopathie en meditatie mét 

succes. Dat zijn lever faalde was het gevolg 

van jarenlang foute diagnosen en 

dwangmedicatie. Het had hem dus bijna zijn 

leven gekost. Zijn afkeer van de psychiatrie 
leidde ook al tot een zelfmoordpoging, wat 

hij nooit meer zal doen. Hij leerde terug te 

vechten en liet de pillenmaffia stilaan achter 

zich, met dat inzicht dat lage doses 
medicijnen levens kunnen redden. Toch vindt 

hij dat veel zogenaamde geneeskunde enkel 

op winstbejag uit is, en dat veel zogenaamde 

kwakzalverij écht geneest. Toch blijft hij 
hopen op een toekomst in de geneeskunde 

waarbij het homeopathische en het 

allopathische de handen in elkaar slaan 
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waarbij eugenetische praktijken in de zorg 

bestraft worden. Samen met de leraren aan 
de innerlijke zijde, de Meesters van Wijsheid 

en Mededogen oftwel de Spirituele Hierarchie 

van deze planeet werkt Hij onvermoeibaar 

verder in een Geest van Synthese, Liefde, 
Eenheid en broederschap. Hij blijft zich 

inzetten voor de zwakkeren in de 

samenleving, voor zij die geen stem meer 

hebben en zich niet kunnen verdedigen. 
Zonder jarenlange - eerst clandestiene - hulp 

van Geestelijke Wezens- had hij het nooit 

gered. Hij is Zijn Meester eeuwig dankbaar 

voor de begeleiding tijdens zijn 
kundaliniproces, alsook de dame die hem 

kennis leerde maken met het sjamanisme. 

Hij is een volgeling van Jezus Christus in zijn 

werkelijke gnostisch-esoterische zin. Hij kan 

zich helemaal vinden in de stelling van wijlen 
Simon Vinkenoog die schreef dat het huidige 

Christendom helemaal niet de leer is van 

Jezus, vandaar zijn verzet, tegen de 

orthodoxie. Hij voelt zich hierin gesteund 
door velen die vinden dat het Christelijke 

geloof terug naar zijn roots moet gaan, weg 

van de pracht en praal en de misbruiken. 

Geld is niet slecht, kapitaal bezitten geen 
zonde, als het maar in een altruistische en 

filantropische zin wordt benut. Wat wél 

slecht is - en daar is hij een criticus van de 
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orthodoxie is dat men de leer van Jezus om 

geld en macht heeft verdraaid. Hij gelooft 
rotsvast in Maria Magdalena en Haar Kerk en 

gelooft ook dat zij de ware erfgenaam is van 

het Christelijke geloof én niet Petrus. 

Daarover zal een heel boek gaan, gebaseerd 
op prachtige werken van Jacob 

Slavenburg en anderen, de Nag Hammadhi 

geschriften en de verboden apocriefe 

geschriften zoals het Evangelie 
van Magdalena, Thomas, Filippus. Hij liet 

zich niet ontdopen omdat hij geen wrok voelt 

tegenover Rome, maar hij schrapte wel 

Petrus uit zijn naam, en verving deze door 
Gabriel als symbolische daad. Tot de dag van 

vandaag wordt hij gecontroleerd middels 

bewindvoering, werden zijn vrijheden beknot 

maar hij werd hier alleen maar sterker van. 

Zijn "vijanden" zullen hun eigen karma ooit 
moeten onder ogen zien. Karma, of de Wet 

van Oorzaak en Gevolg is de meest 

rechtvaardige wet in de kosmos want ze 

geldt voor iedereen en niemand ontsnapt 
eraan. Soms wil hij G'd een handje helpen 

door foute individuen en "Het Systeem" te 

laten voelen dat hun tijd ten einde loopt. We 

bevinden ons in een transitieperiode naar 
iets anders. Hij is een grote fan van auteur 

en spreker David Icke en andere alternatieve 

denkers, maar hij blijft een voorstander van 
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het maçonnieke gedachtegoed dat hij 

eigenlijk al jaren doorleeft, los van alle 
dogma's en met respect voor vrouwen. De 

Loge moet geen mannenclub zijn. Hij vindt 

steun in zijn zelfstudie bij gelijkgestemde 

zielen waaronder Swami Vivekananda wiens 
credo "The whole secret of existence is 

to have no fear. Never fear what will 

become of you, depend on no one. Only 

the moment you reject all help are you 
freed." zijn favoriete leuze is. 

 

Hij verdiept zich verder in de klassieke 

pianowerken van Claude Débussy, Mozart en 
Beethoven. De laatste jaren leeft hij zoveel 

mogelijk in afzondering van teveel drukte, 

werkt hard van thuis uit, heeft zijn belagers 

vergeven en vertrouwt op G'd en op de 

wijsheid dat wie goed doet goed ontmoet, en 
wie slecht doet ook zijn prijs zal betalen. Hij 

blijft zich inzetten en hoopt oud te worden in 

het Oosten, zodat hij België voorgoed kan 

achterlaten. Er is hier teveel gebeurd. Als er 
al een nieuwe tijd of een Gouden Tijdperk 

mag aanbreken, moge dan de wereld en de 

mensheid in harmonie leven met de Wetten 

van de Hemel. Ook zou hij de politiek willen 
aanmoedigen de stap te zetten van de 

onzuivere base tot het edelmetaal goud, 

opdat ook politici dit spiritueel proces kunnen 
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aangaan tot zuiverheid en integriteit. Zo kan 

corruptie aangepakt worden en zal ook de 
disharmonie en incongruentie met de Wetten 

van de Hemel tot het verleden mogen 

behoren. Hij erkent alle profeten, 

boodschappers en Avatars, ook de profeet 
Mohammed. Hij staat open voor 

een Verenigde Staten van Europa, op 

voorwaarde dat dit op spirituele principes 

en verlichte democratie gebaseerd is. 

Bibliografie 

 2001 – Van Kurt tot Boeddha 

(onder pseudoniem Peter Bracke) (ISBN 

97890 81176415) 

 2008 – De brieven van Epsilon, (samen 

met Manu Bruynseraede) (ISBN 

9789081176422) 

 2018 - Mijn leven met kundalini (ISBN 

9789402175622) 

 2018 - De Onbekende Filosoof (The Fifth 

Saviour) (ISBN 9789402181753) 

 2018 - Hoe psychiatrie en MK-Ultra 

(bijna) synoniemen werden 

(ISBN 9789402183221) 

http://nl.wikisage.org/wiki/2001
http://nl.wikisage.org/wiki/Pseudoniem
http://nl.wikisage.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9789081176415
http://nl.wikisage.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9789081176415
http://nl.wikisage.org/wiki/2008
http://nl.wikisage.org/w/index.php?title=Manu_Bruynseraede&action=edit&redlink=1
http://nl.wikisage.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9789081176422
http://nl.wikisage.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9789081176422


17 
 

 2018 - Kosmisch bewustzijn, De Meest 

Heilige Trinosofie van een leven in 

vrijheid  

(ISBN 9789402184716) 

 2019 - Vitalski presenteert : "Charles 

Jarvis, Twintig Duizend Mijl Onder de 

Belgische Zeebodem Zonder Vriendschap, 

Voedsel of Verlichting" (Tweede druk 

; ISBN 9789402188615) 

 2019 - Avatar, Tales from the Resistance 

to a Satanic New World Order system of 

communist-fascist slavery (ISBN: 

9789402186499). 

 2019 - Tibetaanse studies &The Kundalini 

Clinic - De zoektocht naar de wijsheid van 

Tibet, esoterisch Christendom, filosofie en 

vrijmetselarij, A Vision for the 

Future  (ISBN 

9789402191325 Hardcover). 

 2019-2020 - Ethica Mystica,  over Geloof, 

Hoop, Liefde en andere deugden. (ISBN 

9789402198027, Paperback). 



18 
 

 2020 - Charles Jarvis, de biografie (in 

voorbereiding) 

 2020 - Maria Magdalena, The restoration 

of the Goddess (in voorbereiding) 

 2020 - Thought Crime, evolving from an 

Orwellian Dystopia towards a world filled 

with love, unity and tolerance (in 

voorbereiding) 

 2020-2027 - Het komende zesde 

wortelras (in voorbereiding) 

Poëzie 

 2008 - Catharsis, gedichten als reiniging 

van de ziel (ingeleid door Manu 

Bruynseraede en Vitalski ) (ISBN 

9789081176439) 

 2018 - Catharsis, gedichten als reiniging 

van de ziel (tweede druk) 

(ISBN 9789402174656) 

Muziek 

 2010 - Street Soul 

http://nl.wikisage.org/wiki/2008
http://nl.wikisage.org/w/index.php?title=Manu_Bruynseraede&action=edit&redlink=1
http://nl.wikisage.org/w/index.php?title=Manu_Bruynseraede&action=edit&redlink=1
http://nl.wikisage.org/w/index.php?title=Vitalski&action=edit&redlink=1
http://nl.wikisage.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9789081176439
http://nl.wikisage.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9789081176439
https://www.bol.com/nl/p/catharsis/9200000091620387/?s2a=#product_title
http://nl.wikisage.org/wiki/2010


19 
 

 2010 - Het Torenlied (met Peter Holvoet-

Hanssen) 

 2018 - The Magdalene Song (Child of 

Zion) (nog niet verschenen) 

Externe links 

 http://www.myspace.com/kristopop1983 

 http://kristofvanhooymissen.blogspot.co

m 

 http://www.charlesjajarvis.com 

Categorieën:  

Belgisch singer-songwriter 

Belgisch schrijver Belgisch dichter  Belgisch 

mysticus Belgisch theosoof Onofficiële adel 

 

Aanvulling 

op http://nl.wikisage.org/wiki/Kristof_Van_H
ooymissen 

 

http://nl.wikisage.org/wiki/2010
http://nl.wikisage.org/w/index.php?title=Peter_Holvoet-Hanssen&action=edit&redlink=1
http://nl.wikisage.org/w/index.php?title=Peter_Holvoet-Hanssen&action=edit&redlink=1
http://www.myspace.com/kristopop1983
http://kristofvanhooymissen.blogspot.com/
http://kristofvanhooymissen.blogspot.com/
http://www.charlesjajarvis.com/
http://nl.wikisage.org/wiki/Speciaal:Categorie%C3%ABn
http://nl.wikisage.org/wiki/Categorie:Belgisch_singer-songwriter
http://nl.wikisage.org/wiki/Categorie:Belgisch_schrijver
http://nl.wikisage.org/wiki/Kristof_Van_Hooymissen
http://nl.wikisage.org/wiki/Kristof_Van_Hooymissen


20 
 

 
 

Acacia  - symbool van onsterfelijkheid, 

onschuld en spirituele inwijding 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-lpyPn9MLiYc/XOG4cfHagZI/AAAAAAAAIYU/xS1qL_7JPV4vfPxgO72wYqS1ND-4GweNACLcBGAs/s1600/Prieure_de_sion-logo.png
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Lux e Tenebris / Frater Veritas 

et lux in tenebris - the Light in the dark 
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ET IN ARCADIA EGO 

Info 

: http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/b

ron/90boeddhas.html 
 

in humility - in nederigheid 

 

 

 

 

 

http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/90boeddhas.html
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/90boeddhas.html


23 
 

“The most beautiful and profound emotion 

we can experience is the sensation of the 

mystical. It is the sower of all true science. 

He to whom this emotion is a stranger, who 

can no longer wonder and stand rapt in awe, 

is good as dead.”  

 

Albert Einstein  

Dit boek draag ik op aan een allen die me de 

laatste weken en maanden hebben 

geïnspireerd. Ik denk hierbij aan Jesus 

Perez, Christopher Wren, John Thomas 

Perceval, Marlies Destuyver, Charles Jarvis, 

Manly Palmer Hall, Sri Aurobindo, Ken Wilber 

en vele anderen. Terwijl ik dit schrijf wacht 

ik nog op één van de laatste boeken van Ken 

Wilber over de religie van morgen, een 

integrale visie zoals we dat van Ken gewend 

zijn. Ik doel hier niet op een V.N.-religie, ik 

kan wel voor mezelf denken. En last but not 

least draag ik dit boek in oprechte 

dankbaarheid voor haar Zijn op aan 

Magdalena M. Gabriel. Bedankt dat je 

bestaat. Je leert me weer stil te worden 

vandaag. Ook dank aan Madeleine 

http://www.gurteen.com/gurteen/gurteen.nsf/id/albert-einstein
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Rothschild voor Uw geduld met mij en 

merci Magdalena Andrzejewska om mijn 

boeken in ontvangst te nemen. Dank je 

Madeleine Peyroux voor je mooie muziek. 

En dank U Maria Magdalena voor Uw 

interessante posts op sociale media. Ik wens 

jullie allen het allerallerbeste, een lang, 

gelukkig en vredevol leven in alle rust en 

uitmuntende gezont gek genoeg met het 

woord God en eindigen met het woord God. 

Plato stond voor goddelijke wetten. Steiner 

geloofde dan weer meer in de mens en 

bepleitte een vorm van humanisme. Ook 

daar, Buddha, en Aristoteles indachtig, streef 

ik naar de Gulden Middenweg. 

Ik tracht hier een beknopte verhandeling van 

te maken. Een kort boekje. 

 

“Waar begrip is, is geen commentaar nodig, 

maar waar geen begrip is, is geen 

hoeveelheid argumenten overtuigend.” – 

D.T. Suzuki, Japan 

Ik schrijf dit werk niet uit eigenbelang. Om 

Francis Bacon even te citeren : 
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“In liefdadigheid bestaat geen overmaat, 

noch kan een engel of mens erdoor in gevaar 

komen.” 

Ik schrijf dit werk dan ook weer uit 

onzelfzuchtige dienst aan de mensheid en uit 

liefdadigheid. 

 

“Liefdadigheid is een gids voor de blinden, 

een reiniging voor hen die vol verlangen zijn 

en een zuivering voor het lijden van hen die 

zijn verstoten”.  - Atisa, Tibet 

 

De mensheid dienen is de eerste stap, de 

verheven deugden (paramita’s) in de praktijk 

brengen de volgende stap. 

 

De deugden zijn als volgt : 

In de Theravada : vrijgevigheid, 

deugdzaamheid, ontzegging, wijsheid, 

kracht, geduld, oprechtheid, 

vastberadenheid, goedheid, gelijkmoedigheid 

De Mahayana-traditie heeft zes hoofd-

paramita’s, vrijgevigheid, deugdzaamheid, 

geduld, kracht, wijsheid en meditatie. 
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Ik heb de Ethica Nicomachea bestudeerd van 

Aristoteles en vond het boeiend, ik vond er 

dingen van Guatama Buddha in terug, deugd 

interesseert mij. In zijn politieke geschriften 

vindt Aristoteles dat het de taak van de staat 

is om de burgers deugdzaam te maken. Dat 

is boeiend. 

Rechtvaardigheid is volgens Socrates het 

belangrijkste in het volwassen leven en daar 

werk ik aan. 

In dit kleine boekje schrijf ik een paar ideeën 

neer, zodat anderen kunnen leren van een 

Homo Noeticus, of een Homo Sapiens 

Ethicus. 
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GELOOF 

Geloof is voor mij het belangrijkste, dat 

hoeft niet per sé strikt dogmatisch religieus 

te zijn. Ik voel me goed binnen de Oosterse 

religies, daar haal ik al mijn inspiratie uit, en 

ook uit de gnostische en andere esoterische 

teksten. Ik geloof in de Prime Creator, de 

eerste oorzaak van alles dat ons geschapen 

heeft. Ik geloof ook dat ik hier ben met een 

missie om het leven van anderen beter te 

maken. Sommigen hebben misbruik gemaakt 

van mijn goedheid, ze denken dat ik hen niet 

door heb, maar dan geloven ze hun eigen 

leugens maar. Ik geloof in God, Adonai, de 

Prime Creator. U begrijpt, namen zijn 

beperkt. 

HOOP 

 

Hoop doet leven. Hoop houdt ons gaande. 

Maar belangrijk is echte, ware hoop, geen 

zever in pakjes, geen volksverlakkerij maar 

echte feiten van hoop. Daar waar mensen 

écht iets aan hebben 
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LIEFDE 

"In the ages to come, people will 

determine what part of the energy goes 

to the brain and what part they can 

utilize for procreative or for pleasurable 

purposes. There is no doubt that there is 

nothing in the world so enchanting, so 

alluring, so inspiring as love. It has 

inspired some of the greatest thinkers. 

It is the women whom they loved who 

inspired some of the greatest writers, 

thinkers, politicians, conquerors of the 

world. There is nothing comparable to 

love for the happiness, health and 

evolution of mankind." - Gopi Krishna  

 

Uit liefde ben ik naar deze wereld gekomen, 

de gevallen wezens hebben er alles aan 

gedaan mij proberen te knoeten en te 

breken, maar het is ze niet gelukt. Hun 

karma is immens, ik hoop dat ze dat goed 

beseffen. Mijn liefde in mijn ziel is 

onaangetast, maar mijn persoonlijkheid 

heeft ernstige schokken gekregen. Toch blijf 

ik een liefdevol, zachtaardig mens. De liefde 
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die je nooit vergeet komt van je partners en 

van je familieleden die je onvoorwaardelijk 

liefhebben. Het is een gezamenlijk leerproces 

om samen te mogen leren, en zelfs soms te 

mogen falen. Als je maar weer terug opstaat, 

de les leert, evalueert, integreert en zonder 

schuldgevoelens weer verdergaat met je 

leven. Zo blijft het prachtig. Ik heb veel 

steun aan de muziek van Mariah Carey 

tijdens moeilijke en donkere dagen. Ook zij 

leert ons weer op te staan, net zoals 

Madonna Ciccone ons dat leert. (Ik schrijf dit 

zonder aan idolatrie te doen, ik hou gewoon 

van hun muziek.) Ook vriendschap is een 

boeiend gegeven. Wat zouden we zonder 

onze vrienden en vriendinnen zijn? 

De andere deugden uit het boeddhisme 

beoefen ik allemaal. De zonde en valkuilen 

ken ik als geen ander. In deze stad waar er 

vele spirituele mensen zijn met verslavingen, 

mezelf incluis (alleen nicotine, maar ik 

probeer momenteel af te kicken met 

pleisters) verliezen er velen zich in drugs. 

Professor David Lukoff ziet het als 

hulpmiddelen voor therapie voor mensen 

met ernstige trauma’s, en Christine Grof, de 
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vrouw van Stanislav Grof, ziet verslaving als 

een spirituele noodtoestand. Het is echter 

een kenmerk van Kali Yuga dat mensen 

overal bier drinken en zich te buiten gaan 

aan drugs. In sjamanistische culturen gaat 

men met middelen in wijsheid en respect 

om. Men gebruikt daar voornamelijk 

plantaardige middelen. De chemische troep 

is eigenlijk uit den boze en leidt naar het pad 

der zwarte magie. Daarom ben ik ermee 

gestopt. Waarom rook ik nog? Omdat ik het 

nog wil. De tabaksplant heeft een bepaalde 

eigenschap in de Joodse Kaballah, en ook 

rook ik symbolisch ‘als een ketter’ omdat ik 

nog steeds moeilijk de vervolging der 

katharen, tempeliers en vrijmetselaars kan 

vergeven. Dit zijn de zonden van de 

Katholieke Kerk die eerst moeten worden 

rechtgezet en gestopt alvorens volledige 

vergeving en verzoening kan plaatsgrijpen. 

De burgemeester Bart De Wever had een 

probleem met yogasnuivers, en hij heeft 

gelijk. Men moet op een bepaald moment 

kiezen : yoga of drugs, ik heb voor het 

eerste gekozen en zet voortdurend mensen 

aan de deur die me willen komen verleiden, 

soms met de beste bedoelingen, om drugs te 
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gebruiken. In navolging van Sri Aurobindo 

heb ik wel eens heroïne gerookt om te testen 

of mijn yoga succesvol was, en dat was 

geslaagd. Ik voelde het amper en merkte dat 

mijn jarenlange yogatraining geslaagd was. 

Ik vind het ook een domme drug en eigenlijk 

een sterke pijnstiller die oersaai is. Was dus 

niet voor herhaling vatbaar. Deze stad echter 

heeft een probleem met drugs, en het 

Kaliteam van de regering doet er alles aan 

het probleem aan te pakken. Albanese 

maffiabendes proberen de stad in hun greep 

te krijgen. Esoterisch zien we de oorlog 

tussen de witte en zwarte magie die zich in 

het verborgene afspeelt. Zwarte loges 

hebben zich altijd ingelaten met drugs, 

daarom heb ik er voorgoed afscheid van 

moeten nemen. Ik mis niks. Ik tracht wél 

een beschermengel te zijn voor sommige 

mensen die nog verslaafd zijn en gebruiken, 

maar eigenlijk een goed hart hebben en 

eigenlijk slachtoffer zijn van die troep. Om 

nog erger te voorkomen .... 

Ik onthoud me zelfs tijdelijk van sexualiteit 

om de sexuele energie om te zetten in 

creatieve en spirituele energie (Ojas). 
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Feestjes en uitspattingen zijn er niet meer bij 

voor mij, in die mate dat één van mijn beste 

vrienden, Charles Jarvis, me een saaie Piet 

noemde :-) Ik heb mijn deel wel gehad. Wel 

luister ik nog vaak naar Herman Brood, om 

mededogen te blijven hebben voor 

verslaafden en ook hen bevrijding en 

verlichting van lijden toe te wensen. 

Discipline, Charly, zoniet geraak je nergens 

in het leven. Ik heb geen andere keuze. 

“The dhyana-yogi wants to preserve 

energy to persue the rather arduous 

path toward liberation. This is very easy 

to understand when we consider that in 

everyday life certain demanding 

executive jobs are not open to the 

young person who is still giving too 

much time and energy to physical 

interaction with the opposite sex. Only a 

beginner would assume that by the 

fulfillment of his desires he can at the 

same time persue his development to 

liberation. When there is attachment to 

sex, then liberation cannot be 

achieved.” 
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John White, author of Kundalini, 

Evolution, Enlightenment 

De esoterische studies die ik nu aanvat hou 

ik grotendeels geheim, dat zijn de regels van 

de kunst. Zeker als ik naar Tibet ga zal ik 

degelijk overleggen met het hoofd van het 

Klooster wat er al dan niet mag worden 

vrijgegeven. In verkeerde handen is kennis 

gevaarlijk, en dan zeker nog zulke kennis. 

Zelfs de nazi’s zochten Shamballah, ze zijn 

er alleen nooit binnengeraakt. Shamballah 

wordt bewaakt en geen onzuivere ziel met 

slechte beweegredenen voor macht en 

wellust geraakt er binnen. Weer een bewijs 

dat Madame Blavatsky zuiver op de graad 

was. 

Er is geen ware spirituele verlichting 

mogelijk zonder dat je kundalini wordt 

geactiveerd. Dit zegt ook Swami Vishnu 

Tirtha, één van de voorgangers van Swami 

Nardanand :  

"We have pointed out repeatedly that no 

real progress in spirituality is possible 

unless an aspirant gets his kundalini 

power awakened, and it has also been 
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pointed out that the easiest way of 

awakening that power is through 

initiation by shaktipat by a spiritual 

master."1 

Ik ben verheugd het boek van deze Swami 

over shaktipat te mogen lezen. Het is 

besteld. Ondertussen maak ik een studie van 

Ken Wilber’s Religion of tomorrow en lees 

werken van Aristoteles en Plato, deze keer 

over politiek, zonder dat ik verder aan 

deelname in deze kosmopolis teveel 

aandacht schenk. Ik ben geen politieke 

lobbygroep. Ik neem gewoon gewaar. 

De laatste dagen heb ik genoten van het 

bestuderen van Hildegard von Bingen. Ik heb 

genoten van haar muziek, dagen aan een 

stuk. Het bracht mee veel herkenning. Er 

lopen dus nog zo’n individuen rond. Zalig is 

dat. Ik las ook een boek over een vrouw die 

bevrijding vond bij een Soefi-Meester in het 

Oosten. Ik zie mezelf niet als een ketter, 

omdat ik rotsvast in Jezus geloof, alsook in 

                                                             
1 Swami Vishnu Tirtha, Devatma Shakti (Kundalini) Divine Power, 
Chapter "Secret of Upasana (Worship)" (Delhi, India, Swami Shivom 
Tirtha, 1993), p. 129. 



35 
 

de profeet Mohammed en andere bakens van 

licht in de geschiedenis, zoals de Buddha, 

maar ik blijf roken uit verzet omdat grote 

vrouwen zoals de mystica Hadewijch nooit 

heilig verklaard werden. Het verzet tegen de 

Inquisitie is een nobele zaak. De Kerk heeft 

niet het recht mensen, en dan vooral 

vrouwen te vervolgen. Als de Kerk dit niet 

inziet, delft Zij Haar eigen ondergang. Ik 

rook dus uit medeleven met en mededogen 

voor allen die in naam van het Katholiek 

geloof vervolgd zijn geweest in het verleden. 

Ook zie ik het als mijn werk van 

barmhartigheid om de zieken, met name 

psychiatrische patiënten, een hart onder de 

riem te steken en te beschermen. Dit is mijn 

deugd. Dit draagt God mij op om te doen, 

omdat niemand anders er van wakker schijnt 

de liggen. Al mijn schrijfsels schrijf ik ook 

omdat het moet, anderen nemen deze taak 

blijkbaar niet op hen. Dan doe ik het maar. 

Het is te verafschuwen dat zovelen nog met 

vaccinaties behandeld worden, hoe vaak 

moet Dr Gabriel Cousens nog aantonen hoe 

slecht dezen zijn voor de volksgezondheid? 

Hoe vaak nog? Het wordt tijd dat er meer 

verzet komt tegen dergelijke praktijken. Het 
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kan niet blijven duren. Moet ik dan toch op 

termijn dit land met een gebroken hart 

verlaten omdat ik zovele misdaden zie 

gebeuren hier? Het boek van Swami is niet 

aangekomen, teruggezonden, net zoals een 

reeks andere boeken omdat het leveradres 

niet meer bestaat. Het leveradres was een 

boekhandel hier in de buurt, maar die is 

gestopt met leveringen. De betrokken 

boekhandel houdt ermee op om boeken te 

verspreiden dus ik doe het voortaan via een 

andere weg. Morgen lees ik een boek van Dr 

Stanislav Grof, een waardevolle psychiater. 

Ik ben benieuwd wat ik mag bijleren over 

bijvoorbeeld post-traumatische 

stressstoornis. Het boek dat ik vandaag las 

heet The Chasm of fire, A womans 

experience of liberation through the 

teachings of a Sufi Master, door Irina 

Tweedie. De deugd bestaat in de 

barmhartigheid, naast de gekende deugden 

die ik beoefen. Ik hoef ze hier niet neer te 

schrijven. Barmhartigheid in de vorm van 

ziekenzorg met een hart is 

bewonderenswaardig. Daarvoor schrijf ik ook 

en blijf ik schrijven. Dit vorm de kern van 

mijn Ethica Mystica. Mijn liefde voor God laat 
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me dit doen, het is sterker dan mezelf. Gek 

genoeg word ik er zelf ook gezond en vitaal 

van. Tijd voor een engelenmeditatie nu. 

Tijdens de engelenmeditatie van Roy Martina 

schreef ik een email aan Paus Fransciscus 

met de vraag om naast Hildegard von Bingen 

ook Hadewijch van Antwerpen heilig te 

verklaren. Beide vrouwen verdienen  dit. Ze 

hebben hun geloof bewezen in Christus. 

Hadewijch was moedig in het verdedigen van 

de Begijnen tegenover de Inquisitie. Ik vind 

Paus Franciscus de beste Paus in jaren, 

mogelijk staat Hij open voor mijn suggestie. 

Ik laat het verder aan Hem over. Als de 

pedofilie in het Vaticaan niet wordt 

opgeruimd, voorzie ik de val van de Kerk van 

Rome, naar de voorspellingen van Malachias. 

Ik bestelde het boek met visioenen van 

Hadewijch van Antwerpen. Ik ben benieuwd 

naar wat ik van Haar ervaringen mag leren. 

Het boek van Evelynn Underhill over 

mysticisme is ook op komst, naast het derde 

deel van de Geheime Leer van Helena 

Blavatsky. Blijven bijleren is iets wat ik zal 

blijven doen. Het boek van John Weir Perry 
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heeft enige vertraging opgelopen. Ik heb het 

opnieuw besteld en op een andere locatie 

laten leveren. 

Ik herinner me nog dat ik eens thuis zat te 

mediteren en een stem hoorde die zei : “De 

politie stopt hier voor de deur, maar het is 

niet voor jou, maar voor de buren”. Ik ging 

door de raam kijken en zag tot mijn 

verbazing de politie bij de buren binnengaan. 

Ik was ook eens aan het bidden voor een 

pak sigaretten. De Stem zei : “Ga naar 

buiten.” Ik ging naar buiten en vond enkele 

meters verder aan de Sint-Michielskaai een 

vol pak sigaretten dat iemand daar had 

achtergelaten. Nog niet zolang geleden zat ik 

te mediteren en hoorde ik de Stem : “Je zal 

binnenkort op een veilige plaats zitten als 

‘het’ begint, je zal daar bij een man zijn die 

Benjamin heet en bij een man die 

Mohammed heet”. Niet veel later werd ik 

opgesloten in een psychiatrisch ziekenhuis 

en had daar therapie samen met ... 

Benjamin en Mohammed. Hoe kon ik dat 

weten. Hoe kon die Stem dat voorspellen? 

Het is me tot op de dag van vandaag een 

raadsel. Ik ervaar begeleiding door God en 
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andere engelen. Mijn psycholoog heet 

trouwens Michael, maar op internet heb ik 

contact met Johan Rafael en ik ben bevriend 

met verschillende Michaels en Gabriels. Ik 

ben nu Hadewijch aan het bestuderen en 

Hildegard von Bingen. Allemaal interessante 

vrouwen, zo ook Theresa van Avila. Waar ga 

ik verder van hier? In een land dat mensen 

niet zo goed behandelt met dergelijke 

ervaringen als de mijne. Het wordt 

gemedicaliseerd en gepathologiseerd. Mijn 

moeder zei ooit : “Ga in een klooster”. Maar 

daar voel ik voor mijn leven lang geen 

behoefte toe, ik wil gaan studeren in de 

Kloosters in Tibet, maar ik kom nog terug. 

Naar België, dat weet ik niet. Ik moet ergens 

kunnen ontwennen van die farmacologische 

troep. In de stilte van de Himalaya bij de 

Meesters moet dit lukken. Ik vind wel een 

manier om helemaal bevrijd te geraken van 

die farmacologische onderdrukking hier. In 

Tibet zelf is de onderdrukking wellicht nog 

groter door de Chinezen. Ik zal dan best een 

lange tijd in India blijven, daar zal het beter 

meevallen, geloof ik. Maar goed, die reis ik 

gepland voor binnen enkele jaren. 

Ondertussen bestudeer ik, de levens van 
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vele mystici en occultisten. Zwarte magie 

interesseert mij niet natuurlijk en dat 

vermijd ik als de pest, maar de bonafide 

wegen tot God zijn uiterst interessant om te 

bestuderen. Het maakt het Pad ook minder 

eenzaam. Ik bestudeer de middeleeuwse 

activiteiten van de Inquisitie en het is 

absurd. Beschuldigingen van banden met de 

duivel waren schering en inslag. De Inquisitie 

was de zwarte bladzijde uit het Katholieke 

geloof en enorm zwart karma voor de Kerk. 

Ik weet niet of – gezien wat er aan het licht 

komt over de talloze pedosexuele schandalen 

in de Kerk – de Kerk zich hier nog van zal 

kunnen herstellen. Het zal moeilijk worden. 

Daarom dat ik mij zo inzet voor hedendaagse 

verdrukten en vervolgden. Ik heb er een 

zwak voor, zoals ik voor de Begijn Hadewijch 

een zwak heb. De Kerk heeft veel goed te 

maken. Een Kerk die bewegingen als de 

Katharen vervolgt, is niet de Kerk die ik kan 

liefhebben. Want daar draait het om : om 

liefhebben, niet om vervolgen, maar om 

vergeven, om te beminnen en om geen 

kwaad te doen. De huidige Paus werd 

onlangs zelf een ketter genoemd, omwille 

van Zijn breeddenkendheid. Ik vind dat 
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jammer. Ik vind dat heel jammer. Wat 

mensen elkaar aandoen, je acht het niet 

voor mogelijk. Inmiddels ben ik lid van een 

Kerkelijke mystieke ridderorde. Het lid 

worden ging niet zonder slag of stoot, ik 

kreeg veel tegenkanting uit mijn omgeving, 

maar heb toch doorgezet en ben lid 

geworden. 

Vandaag las ik een boek van Dr Stanislav 

Grof over genezing. Het was een boeiende 

leeservaring waarin ook het gebruik van LSD 

en het onderzoek errond werd toegelicht. Ik 

heb zelf een paar keer LSD gebruikt, en 

hoewel ik meer heb aan meditatie en yoga, 

kan ik niet ontkennen dat LSD heilzaam kan 

zijn voor sommigen om een ommekeer in 

hun leven te bewerkstelligen. Sjamanen 

hebben doorheen de eeuwen altijd 

psychedelica gebruikt op een wijze manier, 

en dat moet kunnen volgens mij, dat schreef 

ik ook reeds in eerdere werken. De 

homeopathie en de kruidengeneeskunde vind 

ik verder ook heel heilzaam. 
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Ik begin een toestand van Turiya te ervaren. 

Als ik slaap, blijf ik bewust van mijn 

droomstaat. Ik besef vaak dat ik droom. Het 

is nog anders dan lucide dromen, ik kan de 

dromen niet sturen, ik ben gewoon bewust 

aan het slapen wanneer ik slaap. Anders kan 

ik het niet omschrijven. 

Gisteren had ik een deugddoend gesprek 

met Michael, mijn vriend en begeleider. Hij 

vond het goed dat ik Hadewijch, de grote 

mystica, van onder het stof der vergetelheid 

heb gehaald. Ik lees momenteel haar 

visioenenboek en geniet ervan. Verder is er 

een klein boekje aangekomen met de visie 

van Sri Aurobindo over de toekomst van de 

planeet en de mensheid. Ook dat ga ik graag 

bestuderen. 

Mijn moeder zal een pasta voor mij maken 

straks, vegetarisch. Ik at soms nog vlees de 

laatste weken en een weinig eieren, maar zal 

dit vandaag uit mijn dieet schrappen op 

aanraden van Dr Gabriel Cousens, die ons 

via het internet waarschuwde dat men van 

dagelijks eieren eten meer kans krijgt op 

diabetes. En dat een gezonde, evenwichtige 
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geest bestaat als men vlees uit zijn of haar 

dieet schrapt. Ik hou me eraan het eten van 

vlees tot een absoluut minimum te beperken. 

Ook het eten van (Franse) kaas, zou ik 

moeten beperken, maar ik ben er zo dol op! 

Het is een voorrecht deze twee aartsengelen 

altijd in mijn omgeving te hebben ter 

begeleiding en bescherming. Mijn tweede 

naam Gabriel draag ik op aan muzikant 

Gabriel Rios, uit dank. Ik ben zo zelf tot 

aartsengel verworden. Maar Michael staat 

nog steeds hoger in de engelenhiërarchie. Ik 

heb bewust voor een iets nederigere positie 

gekozen. Ik heb dus een kort bericht aan de 

Paus in Rome gestuurd met de vraag om 

Hadewijch en Hildegard von Bingen officieel 

heilig te verklaren. Ik hoop dat de man 

gevolg geeft aan deze smeekbede. Ik heb 

mijn huiswerk goed gemaakt. Hildegard en 

Hadewijch zijn twee voorbeelden voor de 

Kerk. Ik moet van Michael wat meer eten, in 

plaats van altijd maar te vasten. Ik ben het 

redelijk gewoon met amper wat voedsel te 

overleven, maar straks zal ik graag – op 

aanraden van Michael – een maaltijd meer 

tot mij nemen. 
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Ondertussen ben ik voor enkele 

familieverplichtingen een tijdje gestopt met 

schrijven. De vrederechter van Antwerpen 

heeft een bewindvoerder meer macht over 

mij gegeven. Ze is nu ook bewindvoerder 

over de goederen daar ze dit voorheen niet 

was. Dit terwijl ik net de bewindvoering wou 

beëindigen. Men kan ons financieel treffen, 

maar gelukkig bekopen we het niet meer 

met onze levens wanneer we licht 

verspreiden. Mijn neef Peter bezweek aan 

een hartaanval. Niet veel later bezweek ook 

Christophe Lambrechts aan een hartaanval. 

Spirituele mensen hebben hoegenaamd meer 

last van hartproblemen en zenuwkwalen, dat 

is reeds door eerdere auteurs zoals Alice Ann 

Bailey aangetoond. Verder werden er in 

Antwerpen twee mensen vermoord, één 

ervan heet Daniel, de andere is een jonge 

vrouw Julie Van Espen. Ik ga morgen naar 

een mars tegen (sexueel) geweld en 

grensoverschrijdend gedrag. In stilte zal ik 

mee opstappen. 

Ik las nog verschillende boeken, waaronder 

eentje van Dion Fortune over psychische 

zelfverdediging, studeerde in de Mahatma-
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brieven en las in De Geheime Leer deel Drie 

van Helena Blavatsky. Altruïsme en 

nederigheid zijn mijn wapens in deze strijd. 

Ik vind steun in muziek gemaakt door de 

Tibetaanse Gelukpa’s, als antidotum tegen 

de verschrikkelijke Dugpa’s of Roodkappen 

die met hun zwarte magie heel veel 

problemen veroorzaken. Ik heb nu alle 

boeken gelezen besteld die ik wou lezen en 

kan de laatsten beginnen afbetalen. 

Opdracht volbracht. Ik mis mijn neef Peter 

wel. Ik heb voor alle gesneuvelden vaak het 

Tibetaans Dodenboek opgezet en vind er 

steun en wijsheid in. Mijn vader kreeg kort 

na het overlijden van Peter een asthma-

aanval toen ik daar was. Ik heb hem er door 

gepraat en een ziekenwagen gebeld met 

verplegers die zijn hart konden nakijken. Zijn 

hart was in orde en zelfs gezonder dan de 

gemiddelde mens. Gelukkig was het geen 

fatale aanval en is het goed afgelopen. 

Vandaag is het een heuglijke dag. Ik heb me 

teruggetrokken uit alle politieke activiteiten 

online. Gisteren stapte ik mee op in de Mars 

voor Julie Van Espen die vermoord werd. Ik 

heb me in slaap gehuild omdat ik er niet 
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goed van was. Ook de moord op 

politieagente Kitty Van Nieuwenhuize raakte 

me. En het misbruik van talloze vrouwen, de 

reden waarom ik meeging in de mars. Ik blijf 

de waarheid trouw en dat zal me op lange 

termijn nog meer goed karma opleveren. 

Drugs blijft te mijden als de pest, want daar 

maken de zwarte loges gebruik van en daar 

wil ik niks mee te maken hebben. 

(Marihuana is geen enkel probleem, dat 

heeft een bewezen medisch nut). Ik heb al 

twee weken een pilsje in de ijskast staan, 

maar het blijft staan. Ook alcohol, en zelfs 

marihuana behoren tot het verleden wat 

mijn gebruik betreft. Ik moet trouw blijven  

aan mijn yogabeoefening en dat doe ik dan 

ook. Mijn voornaamste yoga is wandelen en 

aan God denken.  
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Wat ik zeker nog in deze Ethica Mystica wil 

opnemen zijn de Geboden en leefregels die 

ik geleerd heb van Patanjali’s yoga. Ik som 

ze hier voor de lezer even op : 

Er zijn vijf yama's, geloften of geboden van 

zelfonthouding. Men belooft zich te 

onthouden van geweld, van leugen en 

bedrog, van diefstal, van onkuisheid en van 

bezitzucht. 

 30. Yama omvat vijf geloften: 

(a) ahimsā (geweldloosheid), 

(b) satya (waarheid), 

(c) āsthēya (niet stelen), 

(d) brahmachārya (kuisheid) en 

(e) aparigraha (niet bezitzuchtig 

zijn). 

31. Dit zijn machtige, algemene 

geloftes, die niet worden beperkt 

door jāti (klasse of rang), plaats of 

tijd. 

(...) 

33. Om de schadelijke, instinctieve 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cquote1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cquote2.svg
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neigingen te overwinnen moet men 

de tegenovergestelde krachten 

(vertegenwoordigd 

door yama en niyama) cultiveren. 

34. Schadelijke instinctieve 

neigingen – hetzij direct of indirect 

zelf veroorzaakt, hetzij via anderen 

tot stand gebracht - leiden 

tot himsā (geweld). Geweld komt 

voort uit een bepaalde mate 

van lōbha (hebzucht, 

begeerte), krōdha (toorn, woede) 

en mōha (begoocheling) 

met duhkha (lijden) 

en ajñāna (onwetendheid) als 

resultaat. Daarom is de cultivering 

van tegenovergestelde krachten 

nodig. 

35. (a) Ahimsā leidt ertoe dat je 

eigen agressie verdwijnt en die van 

anderen tegenover jou. 

36. (b) Satya zorgt ervoor dat je 

woorden daden worden. 
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37. (c) Āsthēya maakt dat 

kostbare schatten je toevallen. 

38. (d) Brahmachārya geeft je 

ontembare energie. 

39. (e) Aparigraha schenkt kennis 

van vorige en toekomstige levens. 

(Patanjali, Yogasoetra's, II.30-39) 

De vijf yama's zijn: 

 Ahimsā: geweldloosheid; 

 Satya: waarheidslievendheid; 

 Āsthēya: niet stelen; 

 Brahmachārya: kuisheid en seksuele 

zelfbeheersing; 

 Aparigraha: vrij zijn van bezitzucht. 

 

Niyama (niyama, 'voorschrift', 'gebod') is de 

tweede stap op het achtvoudige yogapad 

(ashtanga yoga) uit Patanjali's Yogasoetra's. 

De vijf niyama's vormen de gedragsregels 

van individuele discipline betreffende 

reinheid, tevredenheid, soberheid, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ahimsa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Satya
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asteya
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brahmacharya
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aparigraha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Patanjali
https://nl.wikipedia.org/wiki/Yogasoetra%27s
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zelfbeschouwing en toewijding aan God, de 

Allerhoogste. Samen met yama vormt 

niyama de onontbeerlijke, disciplinaire 

grondslag waarop de hogere stadia van het 

achtvoudige yogapad beoefend kunnen 

worden. 

 32. Niyama omvat vijf 

voorschriften: 

(a) shaucha (reinheid, zuiverheid), 

(b) santōsha (tevredenheid), 

(c)tapas (soberheid, ascese), 

(d) svādhyāya (zelfbeschouwing, 

introspectie) en 

(e) īshvarapraņidhāna (devotie en 

overgave aan God). Zie II.1. 

33. Om schadelijke instinctieve 

neigingen te overwinnen moet men 

tegenovergestelde krachten 

(yama’s enniyama’s) cultiveren. 

(...) 

40. (a) Shaucha, lichamelijke 

reinheid, leidt tot een verminderde 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Yama_(yoga)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cquote1.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cquote2.svg


51 
 

behoefte aan contact met anderen. 

41. Geestelijke reinheid, controle 

over de zintuigen, zorgt 

voor ekāgra (eenpuntige 

concentratie) en de capaciteit om 

het Zelf te kunnen aanschouwen 

(ātma darshana). 

42. (b) Samtōsha is de bron van 

de hoogste vreugde (sukha). 

43. (c) Tapas vernietigt de 

onzuiverheden van lichaam en 

zintuigen, en brengt vermogens 

(siddhi's). 

44. (d) Svādhyāya brengt de 

aspirant in contact met zijn 

verkozen Godheid (ishtadevatā). 

45. (e) Īshvarapraņidhāna maakt 

dat men met succes de staat van 

gelukzaligheid (samādhi) bereikt. 

(Patanjali, Yogasoetra's, II.32-33, 40-45) 

De vijf niyama's zijn: 
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 Shaucha staat voor reinheid, zuiverheid; 

 Samtōsha staat voor tevredenheid, 

welbehagen; 

 Tapas (lett. 'hitte') staat voor soberheid, 

ascese; 

 Svādhyāya staat voor zelfbeschouwing en 

introspectie; 

 Īshvarapraņidhāna staat voor toewijding 

en overgave aan God (Īshvara). 

 

De laatste dagen las ik het verzameld werk 

van Helena Blavatsky dat ik in huis heb. Veel 

van geleerd, vooral het belang van zwijgen. 

Zijn het niet de lagere begeerten en 

hartstochten die de mens moet leren 

kruisigen om daarna in stilzwijgen en durven 

verder te wijden aan dienst. Veel schrijf ik 

hier niet over neer. Het belang van de 

mysteriën van de Oudheid kan niet genoeg 

aangetoond worden, maar er zijn voldoende 

degelijke werken over dat ik er hier verder 

met geen woord over rep. Oh ja, ik vind 

Paracelsus zalig, en wil Zijn werk verder 

aanprijzen. Een vergeten grote geest. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Shaucha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Santosha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tapas_(Sanskriet)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Svadhyaya
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ishvarapranidhana
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Madeleine Rothschild heeft me ontvriend op 

facebook. Dan heeft ze twee keer werk zou 

mijn grootvader gezegd hebben : één keer 

om boos te worden, een tweede keer om 

terug goed gezind te worden. Toch heb ik 

haar gevraagd voor het maken van een 

videoclip en het schrijven van een voorwoord 

voor mijn boek over Maria Magdalena. 

 

Ik huldig mijn dagen met studeren over het 

Gouden Tijdperk oftewel Krita Yuga dat komt 

er volgens de Hindus pas binnen 

honderdduizenden jaren aan. Er zou 5000 

jaar van Kali Yuga voorbij zijn, nog 427 000 

jaar te gaan in de grote cyclus, wel zitten we 

in een kleine Gouden Eeuw die 10 000 jaar 

duurt. De Geheime Leer heb ik verder 

volledig doorgenomen, nu ga ik nog wat 

lezen in Isis Ontsluierd. 

Ik doe niks anders dan studeren en 

musiceren en leeft verder een onschuldig, 

heilig en rustig leven.  
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EEN ONDERONSJE MET MICHAEL 

Ik heb er een heel leuk weekend opzitten 

met Michael. We zijn samengekomen bij een 

gezamelijke vriend van ons en hebben het 

gehad over de toekomst van de Europese 

Unie, daar waar Wij beiden het Plan van 

Saint Germain trachten bij te benen, 

namelijk : de creatie van een Verenigde 

Staten van Europa, met respect voor de 

soevereiniteit van de staten en de burgers. 

Maria Magdalena is haar woning kwijt en 

trekt rond naar heilige plaatsen, dat wist ze 

Mij te melden. Ik heb nog een boek van 

Manly P. Hall herlezen en Michael een uniek, 

zeldzaam boek meegegeven ter studie. Meer 

kan ik daar niet over zeggen. De materie is 

te gevoelig en we moeten daar discreet over 

blijven. 

 

Zoals eerder gezegd : Wij vullen onze dagen 

met studie en dienst. Ook help ik Prinses 

Madeleine van Zweden met haar World 

Childhood Foundation, een project om 

kinderen te helpen die misbruikt zijn geweest 

of verwaarloosd. Het is heerlijk om zo’n 

dingen te kunnen doen. Michael is én blijft 
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mijn beste vriend, hoewel ik Hem niet vaak 

in levende lijve kan ontmoeten. Het meeste 

van onze communicatie verloopt via het 

internet. Wij werken samen mee met de 

Spirituele Hiërarchie van de wereld, en 

Michael neemt hier de leidersrol op zich, ik 

doe de ondersteuning en help mee, in de 

hoedanigheid van Gabriel. Beiden verzetten 

we het werk van de Aartsengelen, of Elohim, 

of Dhyan Chohans zoals de theosofen ons 

zouden noemen. 

De event komt eraan, en de controlgrid zal 

stilaan naar beneden tuimelen zodat de 

mensen ‘through the veil of illusion’ zullen 

kunnen zien, stap voor stap. Het oude 

systeem wordt vervangen door iets nieuws. 

De regering van de Goddelijke Wijzen,de 

Aartsengelen, de Engelen en de Meesters 

komt steeds dichterbij. All for One and One 

for All. De grootste Meesters zijn vooral ook 

de beste dienaren. Dat is een vaststaand 

feit. Michael is volgens mijn bescheiden 

mening een Monade van Wil of Macht, want 

Hij heeft een ontembare wil. Mijn 

persoonlijkheid staat op de eerste straal van 

Wil of Macht, maar mijn Ziel staat op de 

tweede straal van Liefde en Wijsheid. Zoveel 
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is duidelijk. Ook heb ik een sterke vierde 

straal, daar waar Michael een sterke vijfde 

straal heeft. Hij is eerder een wetenschapper 

daar waar Ik eerder een esotericus ben. Toch 

vullen Wij elkaar perfect aan. 

We bespraken het Werk van Helena 

Blavatsky en de Geheime Leer en bereidden 

ons voor op de toekomstige taken die Wij op 

ons hebben genomen. We moeten immers 

nog naar het Oosten geraken voor nieuwe 

esoterische studies. 

Mijn numerologie-analyse die ook ergens 

onderdak vond bij een niet nader genoemde 

vrijmetselaarsloge, heb ik nog eens herlezen 

voor verder analyse. Ik zou vanaf mijn 

zevenendertigste jaar enorm veel inspiratie 

krijgen, en vanaf mijn zevenenveertigste 

enorm succesvol worden, op voorwaarde dat 

ik hard blijf werken en trouw blijf aan mijn 

doelen. De Zohar leerde me al dat de massa 

egoïstisch is en dat we die niet moeten 

volgen, maar dat we altruïstisch in onze 

motieven moeten blijven. Ik kijk hierbij niet 

neer op anderen. Ik dien net anderen door 

me zo voor de volle 100% te geven. Er werd 
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mij aangeraden geen Utopische dromen aan 

te hangen, wellicht om teleurstellingen te 

vermijden, maar het realistisch te houden. Ik 

begin een hoge graad van wijsheid te 

vergaren en inzicht, en ware zuivering van 

lichaam, ziel en geest zijn bezig in heel mijn 

wezen. Ik begin van mezelf te houden en 

word stilaan gelukkig. Ik zal nog hard mogen 

werken aan mijn schrijfsels en muziek, wil ik 

binnen dit en tien jaar succes oogsten. Dat is 

het plan alvast.  Af en toe tracht ik een 

wandeling in de natuur te doen. Ik speel ook 

met de idee om terug een dichtbundel te 

gaan schrijven. En ik dien mijn eigen oordeel 

te vertrouwen en een Individu te blijven, los 

van de grote massa. Mijn eigen waarden en 

normen zijn goed zoals ze zijn. In 

onvoorwaardelijk liefhebben vind ik vrijheid 

en ik transformeer stilaan in een individu 

met originele en vernieuwende ideeën. Ik 

probeer begripvol en mededogend te blijven. 

Ik zal voor mezelf blijven opkomen en 

daarvoor desnoods mijn opperste wilskracht 

aanwenden. 

Vanaf mijn 38ste levensjaar zou ik soms heel 

emotioneel kunnen zijn, maar ik zou ook 
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vrienden en aanbidders aantrekken die 

bereid zin voor en met mij te werken. Ik dien 

mijn inspiratie en motivatie en ook eventuele 

kapitalen en weelde die ik zou kunnen 

vergaren in te zetten om de mensheid te 

helpen, maar dat zal alvast geen probleem 

zijn. Focus en discipline blijven nodig, alsook 

hard werken. Ik zal mij financieel in mijn 

uitgaven moeten blijven begrenzen, wil ik 

niet terug in de schulden geraken. Chaotisch 

denken en wanordelijk gedrag “moet” ik 

absoluut vermijden om rampen te 

voorkomen. Een vroege opleiding in de 

muziek zorgt ervoor dat succes binnen een 

decennium of zelfs al vroeger op mijn pad zal 

komen en me deelachtig zal worden. Er werd 

Mij voorspeld dat ik ooit een klein stukje van 

de aarde zou bezitten, wat ik dan weer kan 

aanwenden voor dienst aan anderen. Ik mag 

me niet teveel laten verwennen en “moet” 

vooral gedisciplineerd blijven en in mezelf 

blijven geloven. Als ik kan blijven spelen en 

spontaan blijven zal het blijven goed gaan. 

Wel zal ik soms kunnen lijden onder de 

financiële beperkingen van mijn ouders. Ik 

zal altijd werk blijven doen waar Ik van hou. 

Ik mag diegenen die dicht bij me staan niet 
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vergeten. Ik word steeds meer gezien als de 

grond onder de voeten van mijn familie, mijn 

vrienden, mijn werk en mijn gemeenschap. 

De ruggengraat waar iedereen op kan leunen 

dus. Dit zorgt voor veel druk op mijn 

schouders en stress, en mogelijk ook voor 

jaloezie van anderen, waarbij ik aan G’d 

vraag om me daartegen te beschermen. Ik 

blijf vertrouwen op Goddelijke leiding en 

bescherming, zonder twijfel. 

Wij worden misschien door sommigen als 

gek of vreemd beschouwd, toch zijn Wij het 

begin van het zesde wortelras, of misschien 

wel het zevende. De Geheime Leer zegt 

hierover terecht : 

Sinds het begin van het Atlantische Ras zijn 

er miljoenen jaren verstreken; toch treffen 

we 11.000 jaar geleden de laatste Atlantiërs 

aan, maar vermengd met Arische elementen. 

Hieruit blijkt dat het ene ras voor een heel 

groot deel in de tijd samenvalt met het 

volgende, hoewel het oudere ras, wat 

karakter en uiterlijk betreft, zijn kenmerken 

verliest en de nieuwe eigenschappen van het 

jongere ras aanneemt. Dit ziet men bij het 
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vormen van alle gemengde mensenrassen. 

De occulte filosofie leert dat zelfs nu en 

onder onze ogen het vormen van het nieuwe 

ras en de nieuwe rassen wordt voorbereid, 

en dat de vormverandering in Amerika zal 

plaatsvinden en al in stilte is begonnen.  

     Hoewel de Amerikanen van de Verenigde 

Staten nauwelijks driehonderd jaar geleden 

nog zuivere Angelsaksen waren, zijn ze al 

een afzonderlijk volk geworden en, 

tengevolge van een sterke vermenging van 

verschillende nationaliteiten en gemengde 

huwelijken, bijna een ras met een eigen 

aard, niet alleen mentaal, maar ook fysiek. 

‘Elk gemengd ras dat eenvormig en 

gevestigd is, is in staat geweest bij nieuwe 

kruisingen de rol te spelen van een primair 

ras’, zegt De Quatrefages. ‘De mensheid in 

haar tegenwoordige toestand is dus 

ongetwijfeld voor het grootste gedeelte 

gevormd door de opeenvolgende kruising 

van een aantal nu onbepaalde rassen.’ (‘The 

Human Species’, blz. 274.)  

     Zo zijn de Amerikanen in slechts drie 

eeuwen tijdelijk een ‘primair ras’ geworden, 

voordat zij een afzonderlijk ras worden dat 

scherp is gescheiden van alle andere nu 
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bestaande rassen. Ze zijn kortom de kiemen 

van het zesde onderras, en zullen over nog 

enkele honderden jaren ongetwijfeld de 

pioniers worden van het ras dat het huidige 

Europese of vijfde onderras moet opvolgen, 

met al de nieuwe kenmerken daarvan. 

Daarna zullen zij over ongeveer 25.000 jaar 

beginnen met de voorbereidingen voor het 

zevende onderras; totdat tengevolge van 

rampen – de eerste reeks van de rampen die 

eens Europa moeten vernietigen en nog later 

het hele Arische ras (en die dus ook de beide 

Amerika’s zullen treffen), evenals de meeste 

landen die rechtstreeks met de grenzen van 

ons continent en zijn eilanden zijn verbonden 

– het zesde Wortelras op het toneel van deze 

Ronde zal zijn verschenen. Wanneer zal dit 

zijn? Wie weet het, behalve misschien de 

grote Meesters van Wijsheid, en ze zijn over 

dit onderwerp even zwijgzaam als de met 

sneeuw bedekte bergtoppen hoog boven 

hen. Alles wat wij weten is dat het zesde Ras 

in stilte zal ontstaan; inderdaad zo 

ongemerkt, dat de pioniers ervan – de 

merkwaardige kinderen die zullen opgroeien 

tot merkwaardige mannen en vrouwen – 

duizenden jaren lang zullen worden 
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beschouwd als afwijkende spelingen van de 

natuur, abnormaliteiten in fysiek en mentaal 

opzicht. Dan zullen zij, terwijl hun aantal 

toeneemt en elke eeuw groter wordt, zich op 

een dag bewust worden dat zij in de 

meerderheid zijn. Dan zullen de 

tegenwoordige mensen langzamerhand 

worden beschouwd als uitzonderlijke 

bastaarden, totdat deze op hun beurt in 

beschaafde landen uitsterven, en alleen 

overleven in kleine groepen op eilanden – de 

bergtoppen van nu – waar zij zullen 

vegeteren, degenereren en tenslotte, 

misschien over miljoenen jaren, zullen 

uitsterven, zoals is gebeurd met de Azteken 

en zoals de Nyam-Nyam en de dwergachtige 

Moola Koorumba van de Nilgiriheuvels bezig 

zijn uit te sterven. Dit zijn allen overblijfselen 

van eens machtige rassen, waarvan het 

bestaan volkomen uit de herinnering van de 

hedendaagse generaties is verdwenen, zoals 

ook wij uit de herinnering van de mensheid 

van het zesde Ras zullen verdwijnen. Het 

vijfde Ras zal honderdduizenden jaren lang 

gelijktijdig bestaan met het zesde, terwijl het 

langzamer dan zijn opvolger mee zal 

veranderen, maar toch een andere gestalte, 
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algemene lichaamsbouw en mentaliteit 

krijgt, evenals het vierde Ras gedeeltelijk 

samen bestond met ons Arische ras en het 

derde Ras met de Atlantiërs.  

     Dit proces van voorbereiding voor het 

zesde grote Ras moet voortduren tijdens het 

hele zesde en zevende onderras (zie boven, 

het diagram van de stamboom van het vijfde 

Ras). Maar de laatste overblijfselen van het 

vijfde continent zullen pas enige tijd na de 

geboorte van het nieuwe Ras verdwijnen, 

wanneer een andere en nieuwe woonplaats, 

het zesde continent, boven 

de nieuwe wateren aan het oppervlak van de 

bol zal zijn verschenen, om de nieuwe 

vreemdeling te ontvangen. Hierheen zullen 

ook al diegenen verhuizen en zich er 

vestigen, die het geluk zullen hebben aan de 

algemene ramp te ontkomen. Wanneer dit 

zal zijn – zoals al gezegd – de schrijfster 

weet het niet. Maar omdat de natuur 

evenmin met plotselinge sprongen en 

schokken voortgaat als een mens plotseling 

van een kind in een volwassene verandert, 

zal de laatste ramp worden voorafgegaan 

door een groot aantal kleinere 

overstromingen en verwoestingen, zowel 
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door vloedgolven als door vulkanisch vuur. 

Het hart van het ras dat nu het Amerikaanse 

gebied bewoont, zal krachtig en vreugdevol 

kloppen, maar wanneer het zesde Ras 

begint, zullen er geen Amerikanen meer zijn, 

evenmin als Europeanen, want zij zullen dan 

een nieuw ras zijn geworden, en veel nieuwe 

volkeren. Toch zal het vijfde niet sterven, 

maar een tijd voortleven: het zal het nieuwe 

Ras nog honderdduizenden jaren overlappen 

en het zal tegelijk ermee worden omgevormd 

– langzamer dan zijn opvolger – terwijl het 

in mentaliteit, algemene lichaamsbouw en 

gestalte helemaal verandert. De mensheid 

zal niet weer reusachtige lichamen krijgen, 

zoals de Lemuriërs en de Atlantiërs; omdat 

het huidige ras zich op zijn opgaande boog 

bevindt, terwijl de evolutie van het vierde 

Ras dit in zijn lichamelijke ontwikkeling tot 

de bodem van de stoffelijkheid bracht; en 

het zesde Ras zal snel uit de ketenen van de 

stof en zelfs van het vlees groeien.  

     Het is dus de taak en het karma van de 

mensheid van de nieuwe wereld – die veel 

ouder is dan onze oude wereld, een feit dat 

de mensen ook hadden vergeten – 

van Patala (de tegenvoeters of de 
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onderwereld, zoals Amerika in India wordt 

genoemd), om de zaden te zaaien voor een 

toekomstig, grootser en roemrijker Ras dan 

alle die wij nu kennen. De cyclussen van de 

stof zullen worden gevolgd door cyclussen 

van spiritualiteit en een volledig ontwikkeld 

denkvermogen. In overeenstemming met de 

wet dat geschiedenis en rassen parallel 

lopen, zal de meerderheid van de 

toekomstige mensheid bestaan uit roemrijke 

adepten. De mensheid is het kind van het 

cyclische lot, en geen enkele van haar 

eenheden kan aan haar onbewuste roeping 

ontkomen, of zich onttrekken aan de last om 

met de natuur samen te werken. Zo zal de 

mensheid, ras na ras, haar vastgestelde 

cyclische pelgrimstocht volbrengen. De 

klimaten zullen veranderen en zijn daarmee 

al begonnen; het ene tropische jaar na het 

andere laat een onderras vallen, maar alleen 

om op de opgaande boog een hoger ras 

voort te brengen, terwijl een reeks andere 

minder begunstigde groepen – de 

mislukkingen van de natuur – evenals 

sommige individuele mensen, uit de 

menselijke familie zullen verdwijnen zonder 

zelfs een spoor achter te laten.  
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     Zo is de loop van de Natuur onder de 

heerschappij van de KARMISCHE WET; van 

de altijd tegenwoordige en altijd wordende 

Natuur. Want, met de woorden van een 

wijze, die aan slechts enkele occultisten 

bekend is: ‘HET HEDEN IS HET KIND VAN 

HET VERLEDEN; DE TOEKOMST HET 

PRODUCT VAN HET HEDEN. EN TOCH, O 

TEGENWOORDIG MOMENT! WEET GIJ NIET 

DAT GIJ GEEN OUDER HEBT, EN OOK GEEN 

KIND KUNT HEBBEN; DAT GIJ EEUWIG 

SLECHTS UZELF VOORTBRENGT? VOORDAT 

GIJ ZELFS ZIJT BEGONNEN TE ZEGGEN: ‘IK 

BEN DE NAKOMELING VAN HET VERVLOGEN 

MOMENT, HET KIND VAN HET VERLEDEN’, 

ZIJT GIJ DAT VERLEDEN ZELF 

GEWORDEN. VOORDAT GIJ DE LAATSTE 

LETTERGREEP UITSPREEKT, ZIE! GIJ ZIJT 

NIET MEER HET HEDEN MAAR DIE 

TOEKOMST ZELF. ZO ZIJN HET VERLEDEN, 

HET HEDEN EN DE TOEKOMST, DE EEUWIGE 

LEVENDE DRIEËENHEID IN ÉÉN – HET 

MAHAMAYA VAN HET ABOLUTE IS.’  
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De Bijbel kan alleen in het licht van de 

Kabbala worden begrepen. De Openbaringen 

van Johannes zit vol Kabbalistische 

toespelingen en hints, enkel te begrijpen 

voor het ingewijde oog van de ziener. De 

ware occultist zal zich nooit verzetten tegen 

het lezen van de Bijbel. Ik heb zelf mijn 

maçonnieke Bijbel in huis gehaald. Men heeft 

Mij al verweten een satanist te zijn, een 

negationist, een moordenaar, een gek, een 

psychopaat, een verkrachter, terwijl ik niks 

van dit alles ben. De geheimenis van de 

zogenaamde “hoer van Babylon” zijn slechts 

symbolen van het zielendodende kerkendom 

en van het bijgeloof, aldus Blavatsky. 

Maria Magdalena is dakloos, ze is haar huis 

kwijt. Ze bezoekt nu veel heilige plaatsen en 

vroeg me of ik een auto voor haar kon 

regelen, maar ik kan amper aan mijn geld en 

mag niks wegschenken. Dit moet stoppen. Ik 

moet eens dringend terug werken maken 

van een nieuwe rechtzaak om van dit bewind 

verlost te geraken. Ik geloof nog steeds in de 
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Dag des Oordeels, en ik denk dat er paar 

mensen er enorm van langs gaan krijgen op 

die dag om mensen zoals ik zo te 

dwarsbomen. Al die valse beschuldigingen 

aan mijn adres zullen karmisch terug naar de 

afzender gaan. Daar ben ik rotsvast van 

overtuigd. G’d zal over hen oordelen, en Zijn 

machtigste Engelen met Hem, als het zover 

is. Tot die tijd wachten we geduldig af. Ik zal 

met veel discipline hard blijven werken aan 

Mijn projecten qua schrijven en muziek en Ik 

zal op een dag er staan. Men zal Mij niet 

kunnen tegenhouden. Ik blijf ervoor gaan, Ik 

doe Mijn best en G’d doet de rest. Daar ben 

ik vast van overtuigd. 

 

De laatste dagen werk ik ondergronds samen 

met de World Childhood Foundation van 

prinses Madeleine van Zweden, mede 

mogelijk gemaakt door haar moeder 

Koningin Silvia. Metallica schonk al een 

bedrag van 200 000 Zweedse kronen aan de 

Foundation. Ik merk op dat Madonna nog 
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altijd het all-seeying-eye symbool gebruikt 

van de Illuminati. De vraag is of zij dit 

vrijwillig doet of omdat ze ergens in verzeild 

is geraakt waar ze niet uitgeraakt. Ik hoop 

dat ze er ooit uitgeraakt. Ik ben in contact 

met de World Childhood Foundation en stuur 

regelmatig een mail aan David Icke en aan 

andere belangrijke betrokken. Als ik pedofilie 

opmerk of zelfs nog maar vermoed word dit 

gemeld met de Alliance aan de politie. Of je 

hen nu leuk vindt of niet, ze zullen meer dan 

nodig zijn als de mass arrests gaan 

beginnen. 

 

De mooiste quote die ik vandaag tegenkwam 

komt van Lao Tse : “Ik heb slechts drie 

dingen te leren : eenvoud, geduld en 

mededogen. Deze drie zijn uw grootste 

schatten.” In de Srimad Bhagavatam gaan ze 

nog een stap verder en raden ze als peilers 

aan : eenvoud, mededogen, 

waarheidslievendheid en reinheid. 
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Ik word voortdurend beproeft. Dokter Faust 

stuurde mij een vriendschapsverzoek, ik heb 

dat geweigerd. Ik ga mijn ziel niet verkopen. 

Dat niet. Daar bedank ik voor. I don’t take 

the Faustian Bargain !!! We worden 

voortdurend getest, zoals Lady Fatima ook al 

beaamde. 

 

Ondertussen volg ik het werk van David 

Zublick, David Icke en David Wilcock nog 

beter op. Ik heb een pedofiel aangegeven bij 

de politie en als alles goed gaat worden alle 

pedofielen gearresteerd tegen januari 2020. 

We hopen ook dat President Trump 

herverkozen wordt in 2020 want naar verluid 

– als alles goed gaat – wel zal gebeuren. 

Trump doet heel veel goeds inzake de 

arrestaties van pedofielen en andere 

criminelen. Ondertussen bereid we ons voor 

op het Event waarbij de waarheid ook via de 

mainstream media (op het moment dat ik dit 

schrijf is dit eerder nog de fakestream-

media) zal worden gebroadcast. 
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Ik ben een vitamine D kuur aan het doen 

samen met mijn dagelijkse dosis Spirulina-

Cholerella. En ik eet nog steeds graag 

regelmatig Madeleine cakes. Hoe meer we 

evolueren naar het jaar 2025, hoe gelukkiger 

ik word. Ik heb ook de injecties met de 

rotzooi die men mij al jaren gaf vaarwel 

gezegd en ik zal ook vaarwel zeggen tegen 

de dokter die ze mij liet nemen, dokter Tom 

Uytendaele. MK-Ultra zal ook steeds meer 

geëxposed worden en de slachtoffers 

vergoed, na de arrestaties, als alles loopt 

zoals gepland. De medeplichtigen zullen hun 

hoofd diep moeten buigen als de waarheid 

helemaal naar buiten komt. Ik vertrouw op 

G’d en ben van zijn team. De satanisten 

verliezen het op lange termijn. We blijven 

hoopvol verder werken naar dit doel, terwijl 

dit Armageddon zich voltrekt. Hopelijk 

blijven we gespaard van wereldoorlog drie, 

maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen 

tenzij Donald Trump vermoord wordt. Dit 

weet alleen G’d. Nostradamus zag de nabije 
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toekomst niet zo vredevol tegemoet, maar 

eigenlijk is er al een oorlog bezig sinds 2001 

na de grote leugen van september 9/11. Hoe 

het uitdraait valt af te wachten. 

Ik lees hier nog een wijsheid van Manly P 

Hall uit zijn Freemasons & Rosicrucians, The 

Enlightened :  “The true disciple of ancient 

Masonry has given up forever the worship of 

personalities. With his greater insight, he 

realizes that all forms  and their position in 

material affairs are of no importance to him 

compared to the life which is evolving within. 

Those who allow allow appearances or 

wordly expressions to deter them from their 

self-appointed tasks are failures in Masonry, 

for Masonry is an abstract science of spiritual 

unfoldment. Material prosperity is not the 

measure of soul growth. The true Mason 

realizes that behind these diverse forms 

there is one connected Life Principle, the 

spark of God in all living things. It is this Life 

which he considers when measuring the 

worth of a brother. It is to this Life that he 
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appeals for a recognition of spiritual Unity. 

He realizes that it is the discovery of this 

spark of Unity which makes him a conscious 

member of the Cosmic Lodge. Most of all, he 

must learn to understand that this divine 

spark shines out as brightly from the body of 

a foe as it does from the dearest friend. The 

true Mason has learned to be divinely 

impersonal in thought, action and desire. The 

true Mason is not creed-bound. He realizes 

with divine illumination of his Lodge that as a 

Mason his religion must be universal : Christ, 

Buddha or Mohammed, the name means 

little, for he recognizes only the light and not 

the bearer.” 

Het komt er inderdaad op aan spiritueel en 

geestelijk te groeien. Persoonlijkheden zijn 

tijdelijk, de expressie van de ziel is van 

belang. Groeien in liefde, licht en ethiek zou 

de bedoeling moeten zijn en niet één of 

andere verijdelde vorm van idolatrie, dat 

betekent niet dat we mogen niet mogen 

genieten van muziek, schilderijen, boeken of 

andere kunstwerken, zonder de maker of 
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maakster ervan te gaan verafgoden. Dit leert 

ons alweer .... nederigheid en 

gelijkwaardigheid. 

 

Laat ons duidelijk zijn, ik ben nooit officieel 

ingewijd in de vrijmetselarij, maar ken er wel 

een reeks wiens namen ik niet noem. Ik 

werk wél samen met de vrijmetselaars en 

met andere genootschappen via internet. 

Mystiek is en blijft een interessante zaak. 

Zullen we het nog meemaken dat Paus 

Franciscus de laatste Paus is van de Rooms-

Katholieke Kerk of komt er nog een Paus? 

Niemand die het met zekerheid kan zeggen. 

Zullen we moord op Donald John Trump zien 

geschieden zoals voorspeld wordt op het 

internet in de context van het Zienerschap 

van Nostradamus of overleefd hij de 

verkiezingen van 2020? Ook dat blijft een 

open vraag. Zullen we dan toch wereldoorlog 

drie zien uitbreken in het Midden-Oosten en 

in Frankrijk? De spanningen tussen Iran en 

Israel lopen hoog op. Ik hou mijn hart vast 

en blijf positief. 2019 is een jaar van 

Rechtvaardigheid, zoals voorspeld door 
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Nostradamus. Zullen we de wereld bevrijd 

zien van pedofielennetwerken in dit prachtige 

jaar? Ik hoop het. De bedoeling is dat we er 

het beste van maken en hard eraan werken 

dit gedaan te krijgen. Volgend jaar zitten we 

in het slechtste geval alweer in een 

wereldoorlog. Tenzij er een mirakel gebeurt 

dat dit tegenhoudt. We doen wat we kunnen 

met vredesmeditaties, maar God controleert 

uiteindelijk alles wat er staat te gebeuren. En 

de mensheid heeft een vrije wil. Engelen 

niet, die moeten G’d dienen en niet klagen. 

Engelen hebben geen vrije wil. 

Ondertussen ben ik goed bevriend geraakt 

en samenwerkende met Jesus Perez op 

facebook. Een merkwaardig individu. 

Ik ben mijn vader gaan bezoeken en kreeg 

daar een allergische reactie. Nu heb ik een 

gezwel op mijn borst. Onmiddellijk 

behandeld met Zyrtec en even later 

Natriumbicarbonaat en colloidaal zilver. Ik 

ben ook overgeschakeld van koffie op groene 

thee. Kanker kan toch niet overleven in een 

alkaline-omgeving en binnen tien jaar zullen 

quasi alle kankers genezen kunnen worden, 
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maar het kan ook het uitzieken zijn van de 

kiemen van een ziekte die we kunnen krijgen 

vanuit de groep waar we mee samenleven : 

syfilis. Morgen heb ik een afspraak met de 

huisarts en laat ik mijn bloed trekken voor 

verder onderzoek. Ik ben niet bang om te 

sterven, maar het zou jammer zijn want ik 

wil die vier Avatarfilms nog zien verschijnen 

én ik wil nog naar Tibet. G’d en G’d alleen zal 

beslissen wat er met Mij gebeurt. Als ik nog 

moet blijven, is het om mijn Zielentaak 

verder af te weren, als Ik moet vertrekken 

dan ... mag ik eindelijk met pensioen. 

Hahahaa. Ik trek het Mij allemaal niet zo 

aan. Ik blijf vreugdevol, en omarm het leven. 

Zonder angst. Dankzij Jezus ben ik van mijn 

koffieverslaving vanaf. Ik drink nu meer thee 

op Zijn aanraden. 

Aangezien ik teruggekomen ben van mijn 

vader met een allergie, vermoedelijk als 

reactie op medicatie die ik neem of als 

reactie op het groepsleven en dus door 

overerverving neem ik nu antibiotica. Ik ben 

de week begonnen met het nemen van een 

colloidale zilveroplossing, natriumbicarbonaat 

om het lichaam te ontzuren (wat ook kanker 
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tegengaat) en ik neem trouw mijn 

antibiotica. De medische wetenschap en de 

esoterici of de leraren aan de innerlijke zijde 

zullen toch met elkaar in zee moeten leren 

gaan en samenwerken in de toekomst zodat 

ziekte in de toekomst een uitzonderlijke 

toestand wordt en niet de regel zoals het nu 

het geval is. 

Ondertussen meldt David Zublick ons dat 

Jeffrey Epstein dood is, wellicht vermoord 

door de Clinton Clan of ander machtig 

crimineel volk in zijn entourage. Anderen 

beweren dat hij nog leeft maar in veiligheid 

is gebracht om veel naar buiten te kunnen 

brengen. Desgevallend is het nieuws van zijn 

dood fake news. De pedofielenkwestie en het 

sexueel misbruik overal krijgt zeker nog een 

staartje. Ik vertrouw erop dat de mensen het 

hierbij niet laten. Alsof onze kinderen niet 

belangrijk zijn. 

Ik lees hier verder nog : in de oprechte 

onderzoeker en de vriend van de mensheid 

in beide groepen zal men de toekomstige 

hoop voor een medische wetenschap 

aantreffen, zoals deze aan de nood van de 
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mensheid tracht tegemoet te komen – een 

mensheid die steeds gevoeliger wordt en 

steeds meer subjectief gericht. 

 

Ik deed gisteren nog wat onderzoek naar de 

esoterische achtergrond van kanker en 

tuberculose. 

Kanker is een nalatenschap van de 

Atlantische mensheid aan de moderne mens 

en de gesel van deze ziekte was de 

voornaamste factor die de inwoners van het 

oude Atlantisch vernietigde. De kern van dit 

verschrikkelijke kwaad ligt diep-geworteld in 

de emotionele of begeerte-aard en is 

gegrondvest in het astrale lichaam. Kanker is 

gedeeltelijk de uitwerking van een reactie op 

ziekten verbonden met het geslachtsleven 

dat zo teugelloos hoogtij vierde in Laat-

Lemurische en in vroeg Atlantische tijden. 

Daar de mensen van die tijd het vreselijke 

kwaad en de uitbreiding van de ziekte welke 

uit het vruchtbaar Lemurisch leven 

opgroeide,  als gevolg van het vrije 

geslachtelijke leven aan alle kanten inzagen, 

blokkeerden zij terwille van zelfbehoud de 

natuurlijke stroom van begeerte ( de 
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levensstroom zoals deze zich door middel 

van de centra van voortplanting en 

voortteling uitdrukt), en hierdoor trad te 

zijner tijd een ander kwaad te voorschijn. 

Kanker is in eerste plaats een ziekte van 

onderdrukking, gelijk syfilitische ziekten 

tot die ziekten behoren waar één aspect van 

het mechanisme van de mens teveel tot 

uiting en teveel gebruikt worden. 

 

Ten gevolge van de uitgestrekte omvang der 

tijden welke daarbij betrokken zijn, en de 

talloze generaties van diegenen die op aarde 

gestorven zijn, kunnen heden ten dage de 

“kiemen” (zo genoemd door de onwetende 

denker) van de gevreesde kankerkwaal zelfs 

tot in de grond waarop wij leven, 

aangetroffen worden, terwijl deze zowel het 

plantenrijk als de mensheid besmetten. Aan 

de syfilitische kwalen van de mens 

overeenkomstige kwalen kan me in het 

minerale rijk aantreffen. 

 

Tuberculose, welke op verschrikkelijke 

wijze in een zeker stadium in Atlantische 

tijden heerste, is desniettemin een ziekte 

welke hoofdzakelijk in ons Arische (mentaal, 
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nobel – niet fascistisch bedoeld) is verwekt. 

Wij brengen deze ziekte over op het 

dierenrijk en delen haar met de dieren. Men 

begint dit te beseffen. Zo hecht echter is de 

verhouding tussen mensen en dieren (in het 

bijzonder de huisdieren), dat zij heden ten 

dage feitelijk aan alle menselijke kwalen in 

een of andere vorm deelhebben, soms te 

herkennen en soms niet. Merkwaardig 

genoeg kan men de oorzaak van deze witte 

plaag vinden in het feit dat levensnadruk van 

de emotionele aard naar die van de 

denkaard wordt  verplaats, waardoor de 

emotionele aard tijdelijk aan gebrek lijdt. 

Het is grotendeels een ziekte ten 

gevolge van uitputting. Kanker berust 

even op zijn beurt  op een vroegere 

verplaatsing van de levenskracht uit het 

stoffelijk lichaam naar die van de 

emotionele aard, waardoor het 

celvormig leven overprikkeld werd. Ik 

besef dat het moeilijk is deze uiteenzetting 

te begrijpen. Ik kan u slechts deze 

onbewezen aanwijzingen geven. 

 

In het geheim van de juiste omvorming (van 

de lagere energieën naar de hogere, zoals 
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van sexuele lust naar creatieve arbeid – 

zonder iets te onderdrukken, dus van 

sacraal centrum naar keel) ligt de genezing 

van kanker en dit zal men ten slotte gaan 

beseffen. Ik gebruik deze zin niet alleen 

symbolisch doch ook technisch en 

wetenschappelijk. Dat zal trouwens later 

worden ingezien. In het geheim van juiste 

ritmisch leven en door een juiste 

geproportioneerde nadruk op alle 

levensfasen (en dit komt snel) zal een 

volledige onvatbaarheid voor tuberculose 

komen. In het geheim van een juist begrip 

van tijden en cycli en van een periodiek 

scheppingsvermogen met betrekking tot de 

voortplanting zal het mensdom loskomen 

van het kwaad van syfilitische ziekten. 

Hieruit blijkt dus wel dat de syfilitische 

ziekten tot de laatste groep behoren welke 

zal verdwijnen, gelijk zij de eerste waren om 

het mensdom te vernietigen. Tuberculose 

verdwijnt. De aandacht van de deskundigen 

richt zich nu op het genezen van kanker. 

(...) 
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Merkwaardig genoeg heeft het vrije gebruik 

van zoutzee-baden een bepaalde uitwerking 

op de gezondheid van het stoffelijk lichaam. 

Het water dat terloops door bemiddeling van 

de huid en door de mond wordt 

geresorbeerd, het een sterke, ontsmettende 

werking. 

Indien alle genezers Meesters van Wijsheid 

waren, indien zij allen helderziend waren, 

indien zij de Wet van Karma begrepen en 

haar uitwerking op het leven van de patiënt, 

indien zij de volledige medewerking van de 

patiënt hadden, was de academische 

geneeskunde niet nodig geweest. 

Alice Ann Bailey, Esoterische Genezing. 

Het is een deugd anderen te genezen zonder 

ze uit te buiten, tegen uitbuiting blijven we 

strijden, overal. 

Het zijn heerlijke tijden. De pedoclub rond 

Jeffrey Epstein wordt opgedoekt, en naar 

verluid zullen er nog vele arrestaties volgen 

dit jaar. Het is werkelijk een jaar voor justitie 

en rechtvaardigheid. 
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Ik heb mijn eigen Epstein-Barr virus dat al 

jaren sluimert na klierkoorts opgeruimd in 

mijn systeem, mede dankzij antibiotica en 

probiotica, Spirulina-Chlorella, vitamine D in 

hoge dosis, en dagelijks yoga en meditatie. 

 

Sri Aurobindo schreef reeds :  

 

Independence from Illnesses  

Once we are freed from the tension and 

constant buzz of the thinking mind, from the 

tyranny and restlessness and endless 

demands of the vital mind, from the stupidity 

and fears of the physical mind, we begin to 

appreciate what the body is without all these 

exhausting encumbrances, and we discover 

that it is a marvelous instrument – docile, 

enduring, and full of unlimited goodwill. The 

body is the most misunderstood instrument 

of all, and also the most ill-treated. In this 

newly acquired clarification of our being, we 

observe, firstly, that the body is never ill; it 

only wears out – though even this wearing-

out is perhaps not inevitable, as we will see, 

with the supramental yoga. It is not the body 
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that falls ill; it is the consciousness that fails. 

As we advance in yoga, we see that each 

time we get sick or succumb to an external 

"accident," it is always the result of 

unconsciousness, a wrong attitude, or a 

psychological disorder. These observations 

are all the more fascinating because the 

moment we set foot on the path of yoga, 

something in us becomes alerted, constantly 

pointing out our mistakes, indicating the real 

cause of everything that happens to us, and 

leaving nothing in the dark, as if "someone" 

were taking our search in earnest. Thus we 

come to witness, at times with amazement, 

a perfect correlation between our inner state 

and the outer circumstances (such as 

illnesses, for example, or "accidents") that 

befall us, as if life were no longer unfolding 

from outside in but from inside out, the 

inward molding the outward, to the most 

trivial circumstances; though in fact, nothing 

is trivial anymore, and everyday life appears 

as a network filled with signs waiting to be 

recognized. Everything is connected. The 

world is a miracle. We may make a childish 

mistake when we imagine spiritual life to be 

full of visions and apparitions and 
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"supernatural" phenomena. The Divine is 

nearer to us than we think, the "miracle" less 

pompous and more profound than all this 

primitive imagery. Once we have deciphered 

one of those little signs that pass us by, or 

even once seen the imperceptible link that 

ties all things, we are closer to the great 

Miracle than if we had touched some 

heavenly manna. Indeed, perhaps the real 

miracle is that the Divine is also natural, but 

we do not know how to look. Thus, the 

seeker will become aware of this reversal of 

the life current, from the inside out (indeed, 

since the psychic Master has come out of its 

confinement); he will read these everyday 

signs and see that his inner attitude has the 

power to mold outer circumstances in both 

directions, good and bad. When we are in a 

state of harmony and our action conforms to 

the deeper truth of our being, nothing seems 

to resist – even "impossibilities" dissolve, as 

if another law came to supersede the 

"natural" one. (This is actually the true 

"nature" emerging from beneath the mental 

and vital complications.) Then we begin to 

enjoy a royal freedom. But when there is 

inner disorder, whether mental or vital, we 
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notice that this disorder irresistibly invites 

detrimental outward circumstances, some 

accident or illness. The reason for this is 

simple: when something goes wrong within 

us, we send out a particular type of vibration 

that automatically elicits and contacts all 

other vibrations of the same type, at every 

level of our being; there is total jamming, 

and all external circumstances are upset and 

disrupted. Not only does the negative inner 

state create chaos, but it also weakens the 

circumconscious protective envelope 

mentioned earlier, which means that we are 

no longer protected by a certain intensity of 

vibration; we are open, vulnerable – for 

there is nothing like a vibration of disorder to 

poke holes in our protective envelope, or to 

disintegrate it – and then anything 

whatsoever can enter. We should also 

remember that a bad inner state is 

contagious; associations with certain people 

always tend to attract accidents or troubles. 

After we have had the same experi- ence ten 

times or a hundred times – which might be 

anything from catching a cold to tripping on 

the stairs to having a serious accident, 

depending upon our inner state – we will 
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finally realize that neither our own self no 

so-called chance has anything to do with all 

this, and that the remedy lies not with any 

drug, but with restoring the true attitude, 

the inner order – in other words, with 

consciousness. If the seeker is conscious, he 

can live in the midst of an epidemic or drink 

all the filth of the Ganges River if he pleases; 

nothing will touch him, for what could touch 

the awakened Master? We have isolated 

bacteria and viruses, but we have not 

understood that these are only external 

agents; the illness is not caused by the virus 

but by the force behind that uses the virus. 

If we are clear, all the viruses in the world 

cannot do anything to us, because our inner 

force is stronger than that force; the 

vibration of our being has too high an 

intensity for that lower vibration to enter. 

Only like can enter like. Perhaps cancer will 

be cured or will disappear the way other 

medieval diseases have, but we still will not 

have eradicated the forces of illness, which 

will simply use something else, another 

agent, another virus, once their present 

vehicle has been exposed. Our medical 

science touches only the surface of things, 
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not the source. The only disease is 

unconsciousness. At a later stage, when the 

inner silence is well established and we are 

capable of perceiving mental and vital 

vibrations as they enter our circumconscient, 

we will similarly be able to feel the vibrations 

of illness and drive them out before they can 

enter us: If you can become conscious of this 

environmental self of yours, Sri Aurobindo 

wrote to a disciple, then you can catch the 

thought, passion, suggestion or force of 

illness and prevent it from entering into 

you.93 There are two other categories of 

illness that need mentioning, which are not 

directly related to any fault of ours: those 

that result from subconscious resistance (we 

will discuss them later with the purification of 

the subconscient) and those that may be 

called "yogic illnesses," which result from an 

uneven development between the higher 

levels of consciousness and our physical 

consciousness. For instance, our mental or 

vital consciousness may widen considerably 

and receive new intensities, while our 

physical consciousness still lags behind in old 

vibratory movements and cannot withstand 

this increased intensity. This leads to a loss 
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of equilibrium that may bring on illnesses, 

not through the intrusion of any outer agent, 

microbe or virus, but through a disruption in 

the normal relationship among the inner 

parts of our being; such illnesses may 

include allergies, colloidal disorders of the 

blood, and nervous and mental disorders. 

Here we are touching the problem of 

matter's receptivity to the higher forces of 

consciousness, one of the major problems of 

the supramental yoga. This is also one of the 

reasons why Sri Aurobindo and Mother insist 

so much on the development of our physical 

body; without it, we may be able to go into 

ecstasy and soar straight into the Absolute, 

but we are unable to bring the intensity and 

plenitude of the Spirit down to our "lower" 

kingdom – the mental, vital, and material 

realm – in order to create a divine life there. 

Independence from the Body Thus, 

consciousness can be independent of the 

sense organs, independent of illnesses, and, 

to a large extent, independent of food and 

sleep, once it has discovered the 

inexhaustible reservoir of the great Force of 

Life; it can even be independent of the body. 

When the current of consciousness-force in 
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us is sufficiently individualized, we find that 

we can detach it not only from the senses 

and the objects of the senses, but also from 

the body. First in our meditations, which are 

the primary training ground prior to natural 

mastery, we observe that 9 3 Letters on 

Yoga, 22:314 the consciousness-force 

becomes particularly homogeneous and 

compact, and, after freeing itself from the 

mind and vital, it slowly withdraws from the 

humming of the body, which becomes very 

still, like a transparent and weightless mass 

taking up no space, something almost 

nonexistent; breathing subsides and the 

heartbeat grows fainter; then, suddenly, 

there is a sharp release, and we find 

ourselves "elsewhere," outside the body. 

This is what is called "exteriorization" in 

technical language. There are all kinds of 

"elsewheres," as many as there are planes of 

consciousness, and we can go out at one 

point or another, depending upon where we 

have focused our consciousness (the 

universal Mind and universal Vital have 

already been mentioned), but the most 

immediate elsewhere, the one that borders 

on our physical world and resembles it 
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except for a greater intensity, is what Sri 

Aurobindo calls the subtle physical. This 

knowledge is as ancient as the world and not 

unique to Sri Aurobindo's yoga, but it is part 

of our integral development, preparing us for 

the day when we leave our body for a longer 

period in what men ignorantly call "death." 

To make it clearer, let us listen to a young 

disciple describe his experience in the subtle 

physical, when he left his body for the first 

time: "I was stretched out on my couch, 

concentrated, when I suddenly found myself 

at my friend's house; he was playing music 

with several others. I could see everything 

quite clearly, even more clearly than in the 

physical world, and I moved very quickly, 

without obstacle. I stayed there for quite a 

while, watching; I even tried to draw their 

attention, but they were not conscious. 

Then, suddenly, something pulled me, an 

instinct: 'Now I must return.' I had the 

sensation of a sore throat. I remember that 

in order to get out of their room, which was 

completely closed except for a small opening 

near the ceiling, my form seemed to 

vaporize (I still had a form but it wasn't like 

regular matter, it was more luminous, less 
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opaque), and I went out like a trail of smoke 

through the open window. Then I found 

myself back in my room, near my body, and 

realized that my head was all crooked, stiff 

against the pillow, and I was breathing with 

difficulty. I tried to reenter my body, but I 

couldn't. I got scared. I would enter through 

the legs, and, having come as far as the 

knees, I would slip back out. It happened 

two or three times: the consciousness would 

rise up, then slip back out again like a 

spring. I thought, 'If only I could knock over 

this stool (there was a small stool under my 

feet), it would make noise and I would wake 

up!' But nothing doing. And I was breathing 

more and more heavily. I was terribly afraid. 

Suddenly I remembered Mother and I called 

out: 'Mother! Mother!' And I found myself 

back in my body, wide awake, with a stiff 

neck." Thus, after many cycles of 

confinement and awakening, after 

innumerable shocks that force consciousness 

to remember itself and emerge into the 

open, then shut itself up again in order to 

grow under cover, it finally becomes a fully 

formed individuality, breaks through its outer 

shell, and asserts its independence. This 
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independence, writes Sri Aurobindo, will 

come to be so much the normal attitude of 

the whole being to the physical frame that 

the latter will feel to us as if something 

external and detachable like the dress we 

wear or an instrument we happen to be 

carrying in our hand. We may even come to 

feel that the body is in a certain sense non-

existent except as a sort of partial 

expression of our vital force and of our 

mentality. These experiences are signs that 

the mind is coming to a right poise regarding 

the body, that it is exchanging the false 

viewpoint of the mentality obsessed and 

captured by physical sensation for the 9 4 

Three comments might be made. First, 

because of a rather amusing lack of 

experience this boy was trying to reenter his 

body "through the legs"; no wonder he had 

trouble! It is generally through the heart 

center that one leaves and reenters. One can 

also go out through the top of the head, but 

this is scarcely recommended. When yogis 

leave their bodies for good (what is called 

iccha-mrityu in India, or willed death), they 

go out through the top of the head. 

Secondly, during the exteriorization, the 
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body grows cold, and the circulation is 

reduced to a minimum; this temperature 

drop can even become complete catalepsy 

with all the outer signs of death, depending 

on how "removed" the consciousness is from 

the physical level. This is an opportunity to 

verify concretely that when consciousness 

withdraws, force withdraws, because they 

are one and the same thing. When we faint, 

the consciousness withdraws also, because 

we are unable to withstand certain degrees 

of intensity, and since we have not built a 

conscious bridge between our various states 

of being, this involuntary withdrawal results 

in a void for us. Finally, we notice that 

remembering his Master, in this case the 

Mother, was enough to restore order in the 

disorder of fear, and to enable the young 

disciple to make the correct movement for 

reentering his body. By thinking of Mother, 

he instantly tuned in to the right vibration, 

which set everything right. This is, roughly 

speaking, one of the mechanisms of 

protection or help from Master to disciple. 

viewpoint of the truth of things.95 For the 

true viewpoint is always that of the Master, 

the psychic, the spirit in us. Each time we 
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feel an impossibility, a limitation, or a 

barrier, we can be sure that this represents 

tomorrow's victory, because without 

perceiving the obstacle we could not conquer 

it; we are created to conquer all and live all 

our dreams, for it is the spirit in us that 

dreams. In a world where constraints are 

closing in on us like an iron network, the first 

of these dreams is perhaps to be able to sail 

out in the open, unhampered by the body 

and by boundaries. Then we will no longer 

need passports; we will be stateless, the 

visa-less heirs to all the nations of the world. 

Then we will be able to enjoy a marvelous 

expansion of life and freedom: "O Vastness. . 

. " says the Rig Veda. 

"All gross animal indulgence of sex desire 
and impulse would have to be eliminated; it 

could only continue amongst those who are 

not ready for the higher life or not yet ready 

for a complete spiritual living. In all who 
aspired to it but could not yet take it up to 

its fullness sex will have to be refined, 

submit to the spiritual or psychic impulse 

and a control by the higher mind and higher 
vital and shed all its lighter, frivolous or 

degraded forms and feel the touch of the 
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purity of the ideal. Love would remain, all 

forms of the pure truth of love in higher and 
higher steps till its realised its highest 

nature, widened into universal love, merged 

into the love of the Divine. The love of man 

and woman would undergo the 
consummation; for all that can feel a touch 

of the ideal and the spiritual must follow the 

way of ascent till it reaches the Divine 

reality." 
(...) 

"Another difficulty that the transformation of 

the body has to face is its dependence for its 

very existence upon food and here too are 
involved the gross physical instincts 

impulses, desires that are associated with its 

difficult factor, the essential cravings of the 

palate the greed for food and animal 

gluttony of the belly, the coarsening of the 
mind when it grovels in the mud of sense, 

obeys its servitude to its mere animal part 

and hugs to its bondage to Matter. The 

higher human in us seeks refuge in a 
temperate moderation, in abstemiousness 

and abstincence of in carelessness about the 

body and its wants and in an absorption in 

higher things. The spiritual seeker often, like 
the Jain ascetics, seeks refuse in long and 

frequent fasts which lift him temporarily at 

least out of the clutch of the body's demands 
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to help him to feel in himself a pure vacancy 

of the wide rooms of the spirit. But all this is 
not liberation and the question may be 

raised whether, not only at first but always 

the divine life also must submit to this 

necessity. But it could only deliver itself from 
it alltogether if it could find out the way so to 

draw upon the universal energy that the 

energy would sustain not only the vital parts 

of aid for substance from any outside 
sibstance of Matter. It is indeed possible 

even while fasting for very long periods to 

maintain the full energies and activities of 

the soul and mind and life even those of the 
body, to remain wakeful but concentrated in 

Yoga all the time, or to think deeply and 

write day and night, maintaining all these 

activities seperately or together and not feel 

any loss of strength, any fatigue any kind of 
failure or decadence. At the end of the fast 

one can even resume at once taking the 

normal or even greater than normal amount 

of nourishment without any transition or 
precaution such as medical science enjoins, 

as if both the complete fasting and the 

feasting were natural conditions, alternating 

by an immediate and easy passage from one 
to the other, of a body already trained by a 

sort of initial transformation to be an 
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instrument of the powers and activities of 

Yoga." 
 

- Sri Aurobindo, The Mind of Light. 

 

De pleziertjes van het vlees zijn de weg van 

de onwetenheid volgens Sri Aurobino. 

Gezonde sexualiteit moet kunnen. In het 

Evangelie van Filippus wordt het 

Bruidsvertrek als mysterie en sacrament 

beschreven alsook over de sexualiteit van 

Jezus is één en ander te vinden online. Sex 

is geen zonde, we moeten er alleen niet aan 

gehecht zijn. 

Sri Aurobindo schrijft :  

“It must be remembered that for the divine 

life on Earth Earth and Matter have not to be 

and cannot be rejected but have only to be 

sublimated and to reveal in themselves 

possibilities of the spirit, serve the spirit’s 

highest uses and be transformed into 

instruments of a greater living.” 

“A discovery or an exptension of these little 

known or yet undeveloped powers is now 

envisaged by some well-known thinkers as a 
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next step to be taken by mankind in its 

immediate evolution; the kind of creation 

spoken of has not been included as one of 

the new possibilities. Even physical science is 

trying to find physical means for passing 

beyond the ordinary instrumentation or 

procedure of Nature in this matter of 

propagation or the renewal of the physical 

life-force in human or animal beings; but the 

resort to occult means and the intervention 

of the subtle physical processes, if it could 

avoid the limitations degradations, 

incompleteness and heavy imperfection of 

the means and results solely available to the 

law of a material force.” – Sri Aurobindo 

Filippus doelt in zijn Evangelie op de 

versmelting tussen het lagere en hogere zelf 

en noemt dat het Bruidsvertrek. Hij schrijft 

daar dat we geen maagden moet zijn in de 

lichamelijke betekenis van het woord maar in 

de geestelijke, namelijk dat we geestelijk 

zuiver moeten zijn. Filippus is hoegenaamd 

zeer positief ten aanzien van een gezonde 

sexualiteit. Sri Aurobindo gaat een stap 

verder en wel heel het lichaam 

getransformeerd zien. Ook Patanjali ziet 
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sensualiteit als een blokkade op het 

spirituele pad. Aurobindo is duidelijk : 

“Sex and sexuality and all that springs from 

sex and testifies to its existence had to be 

banned and discarded from the spiritual life, 

and this, thought difficult, is not all 

impossible and can be made a cardinal 

condition for the spiritual seeker.” – Sri 

Aurobindo, The Mind of Light 

Alice Bailey waarschuwt in haar werken dat 

de zwarte loge soms sexualiteit opwekt om 

aspiranten te misleiden wat leidt tot slechte 

verhoudingen en goddeloze verbintenissen. 

Opletten geblazen dus! 

Alles komt uiteindelijk G’d zelfs de Wetten 

volgens Plato. 

“The laws are a divine work given by some 

inspiration of the Gods”, Plato, The Laws 

En ook : 

Strangers, let me ask a question of you—

Was a God or a man the author of your laws? 

'A God, Stranger. In Crete, Zeus is said to 

have been the author of them; in Sparta, as 
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Megillus will tell you, Apollo.' You Cretans 

believe, as Homer says, that Minos went 

every ninth year to converse with his 

Olympian sire, and gave you laws which he 

brought from him. 'Yes; and there was 

Rhadamanthus, his brother, who is reputed 

among us to have been a most righteous 

judge.' That is a reputation worthy of the son 

of Zeus. And as you and Megillus have been 

trained under these laws, I may ask you to 

give me an account of them. We can talk 

about them in our walk from Cnosus to the 

cave and temple of Zeus. I am told that the 

distance is considerable, but probably there 

are shady places under the trees, where, 

being no longer young, we may often rest 

and converse. 'Yes, Stranger, a little onward 

there are beautiful groves of cypresses, and 

green meadows in which we may repose.' 

Ondertussen doe ik nog steeds werk voor het 

Spiritual Emergency Network van Stanislav 

Grof, op mijn eentje. Ik lees hier :  

“Acute psychosis is a state in which, As Jung 

has suggested, the dream takes the place of 

the reality. That is, the sense of reality shifts 
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from the outer to the inner world or stage 

experience. This is brought about by the 

circumstance that the ego-consciousness has 

become overwhelmed by the archetypal 

effect-images of the unconscious; in the case 

of depression, by the effects, in the case of 

schizophrenia, by the images. I cannot see 

this condition as arising out of a defense 

against reality, or any other defense 

maneuver. It seems rather that the whole 

syndrome represents instead a shift of the 

energy so activating the unconscious psyche 

that it deprives the ego-consciousness of its 

usual charge. To me it appears that the more 

acute the psychotic states the more are the 

defences overriden altogether. 

I see that acute “schizophrenic” episode, 

after working with it for over twenty years as 

a high arousal state in which the lower 

centers and functions are activated at the 

cost of the higher. It is more realistically 

viewed as an altered state of consciousness 

than as a play of psychopathology. A 

comparison of its phenomenology with 

parallels in the altered states that are 

culturally accepted in various societies leads 

me to call it a “visionary state”.” 



103 
 

Dr John Weir Perry, former Assistant Clinical 

Professor at the University of California, San 

Francisco. Trials of a Visionary Mind, Spirital 

Emergency and the Renewal Process. 

Nu ik eindelijk met die inspuitingen gestopt 

ben kan ik terug beginnen leven. Men had 

mij dat nooit mogen geven. Ik refereer weer 

naar Professor John Perry : 

“When we (the Diabasis community) were 

sometimes referred to as a “Laingian blow-

out center”, I balked, because there was 

some idealization of craziness in Laing’s 

writings. At Diabasis we could nt romanticize 

the process in this way, inasmuch as it 

represents a task of hard inner work and 

painstaking effort on the part of both staff 

and client. It would feel like a falsification to 

pretty up this picture and make it look light 

and easy, or somehow, automatic. We were, 

however on the basis of some years’ 

experience with ‘severely psychotic’ clients, 

optimistic about the process; after all, 85 

percent of the clients in Diabasis I not only 

improved, with NO MEDICATION, but went 

on growing after leaving us.” –  
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Professor John Weir Perry 

Tot zover mijn vrijwilligerswerk als dienst 

aan de mensheid en dit vanuit liefde tot de 

mensheid. Mijn langere zelf is met mijn Ziel 

versmolten. De Maagd Maria, mijn 

buurvrouw, is me komen bezoeken. Morgen 

zie ik haar weer. Ik ben versmolten met mijn 

ziel en heb een soort van mystiek huwelijk 

ervaren. Nu wil ik voor altijd één zijn met 

God en die verbinding nooit meer loslaten. 

Het voelt zo goed. Ik maak momenten van 

extase mee. Dit is waar ik altijd naartoe 

gewerkt heb en het is er vlugger dan ik 

dacht. Ik ervaar nog sexuele gevoelens maar 

ik tracht er volledig boven te staan. Als ik 

nog ooit vrij met een partner dan wel vanuit 

Godsbewustzijn. Zomaar sex om de sex heb 

ik al lang niet meer. Ik leef van en voor God 

in de eerste plaats. Ik ben ook de geschriften 

van de grote Paracelsus aan het lezen, een 

man die een plaatsje in de geschiedenis 

verdient waarvan volgens Eliphas Lévi enkele 

kabbalistische geschriften veilig in de 

Vaticaanse bibliotheek liggen opgeborgen. 
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Ik ben een eerlijk mens en ik schrijf ook voor 

een publiek dat het eerlijk meent. Ik ben er 

zelf getuige van geweest hoe een kundalini-

ontwaken de hysterische aanleg in een 

betrokkene kan aanwakkeren. Dit is geen 

volwaardige kundalini-ervaring. Wie de 

gehele rit uitdoet, maat op termijn deel uit 

van de wellicht beperkte groep geniale 

denkers van zijn tijd en cultuur maar het is 

geen sinecure dit veilig te doen. Het veiligste 

is inwijding door een bekwaam en integer 

persoon, zoals in mijn geval Swami 

Nardanand. Je doet dit niet voor geld, sex, 

macht, aanzien. Je doet dit voor God en voor 

de realisatie van het Godsbewustzijn, de 

zelfverwerkelijking. Swami Rama vroeg eens 

aan zijn Meester waarom er zoveel valse 

leraren zijn in de wereld. “Zij creëren een 

muur voor zij die het echt menen. Door 

studenten aan te trekken die iets willen 

bekomen zonder moeite te doen, bevrijden 

ze de echte Meesters om met een kleinere 

groep aspiranten te werken die het wél echt 

menen. 

Om op een correcte manier kundalini op te 

wekken (iets wat ik niet aanraad vanwege 
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het gevaar) moet men voorbereid zijn. 

Zonder lange en geduldige oefening in het 

zuiveren van zichzelf en zichzelf te sterken in 

diens capaciteit om zulk een kracht te 

verdragen en te assimileren zou het 

ontwaken diep verstorend, desorienterend en 

verwarrend werken voor de student. Zelfs op 

een fysiek niveau kan zo’n lading electriciteit 

de integriteit van het lichaam bedreigen. (...) 

Alleen wanneer iemand een bepaalde 

zelfcontrole heeft ontwikkeld kan deze 

lading energie verdragen worden zonder het 

organisme in gevaar te brengen. De ervaring 

van een bad trip na het nemen van een 

krachtige psycho-actieve drug is niks 

vergeleken met het het activeren van deze 

kracht wanneer men niet voorbereid is. Kun 

je je voorstellen wat het effect is van een 

plotse en massieve injectie in het bewustzijn 

van wat in het onderbewustzijn lag 

opgeslagen? Dit is exact wat er gebeurt met 

het ontwaken van de kundalini. Als door 

voorzichtige training de aspirant zijn 

onbewuste demonen heeft uitgezuiverd en 

zichzelf heeft gereinigd dan en alleen dan is 

men voorbereid om de volledige kracht van 

alles wat latent binnen hem / haar aanwezig 
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onder ogen te zien. Als de aspirant niet 

gezuiverd is door verschillende spirituele 

oefeningen wordt de oorlog die ontketend is 

binnenin heel intens en zelfs niet te 

verdragen. Om deze reden reden zal een 

leraar die een traditie voorstaat dat 

methoden aanleert om de kundalini te doen 

ontwaken zichzelf nooit onthullen aan de 

onvoorbereidde student, maar zal zijn best 

doen om hem of haar voor te bereiden. (Ik 

maak hier een uitzondering op gevallen van 

een spontaan ontwaken wat heel heftig kan 

zijn, met alle gevolgen vandien). De 

voorbereiding voor het ontwaken van de 

kundalini is véél belangrijker dan de 

uiteindelijke inwijding. Gelukkig werkt een 

Meester niet alleen met deze geweldige 

kracht. Achter Hem staat een traditie van 

Wijzen die Hij vertegenwoordigt. 

“Voor zover mijn eigen ervaring gaat werd ik 

getraind om de anatomie van het lichaam te 

bestuderen en controle te oefenen over 

voeding, nachtrust, sex en zelfvoorziening. 

Ik werd geleerd een gezond fysiek lichaam te 

behouden en mezelf te disciplineren in mind, 

actie en spraak. Mij werd geleerd niet toe te 
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staan dat mijn geest zich zou laten 

beïnvloeden door iemand anders zijn / haar 

mening of manier van denken. Dit nam een 

lange tijd in beslag alvorens dit te bereiken. 

Het is niet mogelijk voor een ongezond 

lichaam en een verstoorde geest om dit pad 

juist te betreden. Een gezond lichaam en een 

yogische geest zijn de twee noodzakelijke 

instrumenten om dit bewustzijn te doen 

ontwaken en om het te leiden doorheen 

verschillende graden van bewustzijn. Ik werd 

geleerd om controle te houden over 

lichaamsfuncties en innerlijke 

bewustzijnstaten en zonder dit was het niet 

mogelijk om over het ontwaken van 

kundalini na te denken en naar het centrum 

van het bewustzijn te gaan. Ik werd 

gewaarschuwd mij niet te laten leiden door 

mijn emoties. Stilte van lichaam en geest 

waren twee beelangrijke tekenen van mijn 

vooruitgang. Het ontwaken van de kundalini 

is een zeer gespecialiseerde methode van 

zelfverwerkelijking die bereikt kan worden na 

langdurige, intense oefening. Stilte en 

discipline van lichaam en geest door 

inspanning, zowel als eerlijkheid, geloof, en 

waarachtigheid zijn de noodzakelijke 
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vereisten voor dit pad van verlichting. 

Genade daalt neer op een bepaald niveau 

van verwerkelijking. (..) Voor ernstige 

studenten is het aan te raden om de 

tantrageschriften te bestuderen op een 

traditionele manier, onder een competente 

leraar. Moderne studenten, vanuit een zeker 

enthousiasme en emotionele uitbarstingen 

geven zichzelf volledig over aan hun 

emotionele idealen en hangen volledig af van 

hun leraar voor verlichting.  Zij vergeten dat 

de guru een middel is en geen doel op zich. 

Een echte guru leidt zijn studenten op het 

pad van vrijheid en verwacht geen 

persoonlijkheidscultus. (..) De Upanishads 

leren dat zonder een systematische methode 

van meditatie is het ontwaken niet mogelijk. 

De grote wijzen ervaren een vereniging van 

het individuele bewustzijn met het kosmische 

door meditatie. De Shvetashvara Upanishad 

zegt : 

“De grote wijzen kunnen de Devatma Shakti 

doen ontwaken door middel van meditatie”. 

– Swami Rama (White, 1990)  
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DE ILLUMINATI  

 

Wie zijn nu die Illuminati? Kerth Baker 

schrijft : 

In order to understand how mind control 

works, you have to understand the 

organization that we now find around the 

world. You cannot understand the mind-

control methodology until you understand 

the nature of the mind controllers. 

 

The Illuminati is a Luciferian cult – secretive 

organisation and dedicated to globalism. I 

would say that the Bhavarian Illuminati that 

was founded in 1776 is only one of the many 

Luciferian secret societies. In my opinion the 

Iluminati organisation is not all powerful, and 

there are Luciferian cults that are not under 

its complete control. But the word Illuminati 

has also become synonymous with all 

Satanic activity; it ust depends on how the 

word is used in a sentence. So I believe that 

it’s appropriate to use the word Illuminati to 

either refer to all Luciferian secret societies. 

 

I believe that many people in positions of 
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institutional power in society are actually 

operatives who work for Luciferian secret 

societes. But of course, not everyone in a 

positio of wealth and power is a secret 

society member. Yet most wealthy and 

powerful persons do know that the Illuminati 

exists. At the present time, the Illuminati is 

tolerated by wealthy non-members because 

it seems to operate for the ultimate benefit 

of all the weathiest persos in the world. 

 

The consolidation of power and wealth into 

the hands of a small group of people is not 

really a conspiracy theory. For example in 

October 2011, the Swiss Federal Institute of 

Technology conducted a complex study. The 

scientists who researched the econonomy 

detailed how a “Financial Super Entity” was 

controlling the global economy. The study 

pointed out how 1% of the companies 

around the world are controlling 40% of the 

income. It pointed out how fice US banks 

control half of the economy and things have 

only gotten worse since then. The fact that 

so much wealth is consolidated into the 

hands of so few people cannot be a 

coincidence. The New World Order is a global 
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plutocracy. In order to create and maintain 

such a global plutocracy, a criminal network 

is required. One way to think about the 

Illuminati is a a secretive criminal aspect of 

the global plutocracy. 

 

Not all of the generationally, wealthy families 

practice Luciferianism. At the elite level of 

wealth, the most common believe is some 

form of Social Darwinism. This means that 

they think of themselves as genetically 

superior to those less wealthy than 

themselves. This is the most popular believe 

system of those families who have inherited 

great wealth over numerous generations. 

They imagine that their so-called superior 

breeding justifies their wealth. Such beliefs 

are ridiculous and the truth is that these 

people are economic parasites who feed on 

society without really doing any meaningful 

work. Yet in spite of their irrational 

justifications for their own greed, they are 

not all Satanists. 

However, knowingly or unknownly, all super-

wealthy individuals are conntected in some 

way to the Luciferian cults that exist among 
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the generally wealthy. The Luciferian cults 

manipulate the most powerful persons in 

society. You find Luciferian puppets at the 

top of all important international 

orginazations and governments. Such 

puppets may not openly refer to themselves 

as Illuminati, however they call themselves 

the New World order or simply the global 

elite – they are all slaves to Lucifer. 

As a discrete organisation of the Bavarian 

Illuminati is not all powerful. But it does 

wield overwhelming power. This official 

Illuminati organization was originated by 

Adam Weishaupt on May 1, 1776. This 

aristocratic Luciferian cult is presently served 

by a network of criminal organizations, made 

up of violent Satanists. Almost all orgnanized 

crime in the USA and Europe is linked to the 

Illuminati. And they control the governments 

in the USA, Israel and European Union. They 

also have relationships with secret societies 

around the world. 

 

They are presently operating on a schedule 

for world takeover. They planned to 

completely collapse the economy of the USA 
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by the end of 2015. They plan to dismantle 

the federal government of the USA in 2017 

to make it part of a “superstate” that 

includes Canada and Mexico. They plan to 

announce their global government in 2020. 

And they plan to have control of all the 

resources of the planet Earth by 2050. And 

thus far, they are on schedule. So the 

Illuminati members think of themselves of 

being very powerful. 

 

However, the Ultimate puppet-masters are 

not the Illuminati members. They too are 

puppets. I have known very well-educated 

and well-informed Luciferians who have said 

that the Illuminati is really being run by 

some type of hostile extraterristrial 

intelligence. I can recall that when I was 

younger and was involed with the society of 

Lucifer. I recall conversations that I had with 

some of the Luciferians who believed that 

they actually were extraterrestials who 

where just operating human bodies. They 

told me this in a very matter-of-fact way. 

One word is the phenomena is 

overshadowing. The human personality 

disappears, and the alien/demonic 
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personality overshadows the body and takes 

it over. Some researchers believe that some 

aliens are shape-shifters who can take 

human form. I don’t claim to understand 

everything about these demonic alien 

overlords. But I do know that the real 

leaders of the Illuminati are not even human. 

Whether or not their DNA is human I don’t 

really know. But I do know that the 

Illuminati’s leaders don’t think or behave like 

human beings, and they don’t believe 

themselves to be human. They actually 

believe they are some type of nonhuman 

entities. They thin and act as if they are 

some type of intelligent Reptilian creatures. 

Some Christian ministers also have become 

aware of what is going on and are using 

prayer as a spiritual weapons to challenge 

these demonic forces. But not all Christians 

ministries are the same. Some Christian 

ministers are very naive of how the 

Illuminati works. Some Christian ministers 

are very narrow-minded and intolerant of 

those who don’t agree with them. But some 

Christian ministers are very awakened to 

what is happening with Satanism around the 
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world. And the rise of a global Satanic 

Empire was predicted in the Bible prophecy. 

I have found out that Christiany and the 

Bible are very useful. But I know that not 

everyone responds to Christianity. In 

whatever way that you seek to develop your 

spirituality, you need to have a spiritual 

awakening.  Full spiritual awakening is not 

just a idea, it’s necessary for survival. 

Everyone on the planet is interconnected and 

everyone is psychically influenced by the 

Illuminati to varying degrees. The victims of 

Monarch mind control are extreme examples 

but the whole of humanity is being infuenced 

by Luciferian driving. So the development of 

spiritual and psychic awareness is essential 

to deprogramming Luciferian mind control. 

Those who are naive about how they are 

being manipulated fail to realize that they 

are being driven like sheep to their 

slaughter. 

 

The wealthy people who know that the 

Illuminati exist and do nothing to resist it are 

not really being very smart. They may 
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temporarily have advantages from their 

wealth, but the Illuminati intends soon to 

betray these wealthy persons who aren’t in 

the Illuminati. The present plant of the 

Illuminati is to collapse the economy in the 

USA completely by the end of 2015. And if 

the Illuminati continue to get their way, the 

USA will cease to exist as a sovereign nation 

by the end of 2017. Although the American 

people have become naive and decadent 

there are still strong cultural memories in the 

American people of democracy and human 

rights. So this is why the Illuminati intends 

to start of their final global depopulation 

campaign by killing off most of Americans. 

Once the USA is in its ruins, the Illuminati 

plans to attac most of the wealthy families 

around the world. First they will seize the 

assets of all wealthy non-Illuminati members 

and then kill of them and their families. 

 

Also the Illuminati leaders intend to kill of all 

loyal Illuminati members and their families 

as they become non-essential to the 

Illuminati’s plans. So being a loyal Illuminati 

member is no guarantee of safety. Right now 

the Illuminati leaders need many loyal 
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members in order to move their plans 

forward. And so they treat their members 

well and give them advantages. But they 

don’t trust anyone and they hate all human 

beings. The Iluminati leaders plan to kill off 

every human being on the planet except for 

the few slaves which they intend to severly 

brainwash. So the Illuminati leaders have 

policies which will go into full effect once 

they’ve achieved absolute power and their 

plan is to kill off anyone in their organization 

as soon as that member becomes non-

essential. 

I know a man who is called James the Just. 

When I was younger I was involved in a type 

of resistance movement against the 

Illuminati, and I sometimes worked with 

James. One function that he performed was 

to help Illuminati members escape the cult. 

In some extreme cases , the members would 

fake their deaths and assume complete new 

identities. That was the only way they could 

leave. So it’s very difficult for someone to 

leave the Illuminati once they have joined. 
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When I was younger, and also in recent 

years, I have talked with former members 

who have escaped the Illuminati. Also I’ve 

talked with persons still in the Illuminati but 

who are disillusioned with it. When members 

are first recruited they are told that the 

Illuminati is going to create a utopian world 

society. But it often comes obvious to the 

members when they’ve been in the group for 

a while that this Utopia is never going to be 

created. The Illuminati only intends to create 

a iving hell. The Illuminati is really a prison. 

Its members are prisoners to a cruel and 

inhuman leadership. And the goal of the 

Illuminati is to turn the entire world into a 

never-ending hell-like prison. 

 

The Illuminati is a personification of an 

otherworldy demonic empire.  The Illuminati 

rose to power by taking over the 

Freemasonic lodges in Europe and the USA. 

The symbol of Freemasonry and aristocratic 

Luciferianism is the pyramid. The Illuminati 

has taken over the Freemasons and all other 

secret societies in the USA, Israel and 
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Europe. 

 

Every day more and more people outside the 

Illuminati are becoming aware of it and the 

harm it does. An opposition movement to 

decontruct the Illuminati is growing and it 

will eventually succeed. 

Psychiatrie heeft grote rol gespeeld in het 

mind controllen van indiviuen. Psychiaters 

beginnen vaak aan hun beroep met de 

intentie om mensen te helpen en te genezen, 

maar het systeem waarin ze werken is 

toxisch en doet vaak het tegenovergestelde. 

Psychiatrische drugs zijn heel schadelijk. Het 

psychiatrische systeem heeft niks met 

geestelijke gezondheid te maken.  Hoewel 

vele mensen dit niet realizeren: Monarch 

Mind Control wordt routinematig gedaan in 

psychiatrische ziekenhuizen door 

psychiaters. Allemaal het werk van de 

Illuminati. Maar het bewustzijn over deze 

zaken neemt gelukkig toe. 

“What I realized was that some psychics are 

legitimate and that the fraudulent 
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institutions of healthcare, mass media and 

government are not to be trusted.” 

 

Kerth Barker 

From His book : Mental Liberations in the 

age of thought control, deprogramming 

Satanic Ritual Abuse MK ULTRA, Monarch & 

Illuminati Mind Contro, Author of Angelic 

Defenders & Demonic Abusers, Memoirs of a 

Satanic Ritual Abuse Survivor. 
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 The Secret Covenant of the Illuminati ... 

 
"An illusion it will be, so large, so vast it will 

escape their perception. 

  

Those who will see it will be thought of as 
insane. We will create separate fronts to 

prevent them from seeing the connection 

between us. We will behave as if we are not 

connected to keep the illusion alive. Our 
goal will be accomplished one drop at a 

time so as to never bring suspicion upon 

ourselves. This will also prevent them from 

seeing the changes as they occur.  
 

"We will always stand above the relative 

field of their experience for we know the 

secrets of the absolute. We will work 

together always and will remain bound by 
blood and secrecy. Death will come to he 

who speaks.  

 

"We will keep their lifespan short and their 
minds weak while pretending to do the 

opposite. We will use our knowledge of 

science and technology in subtle ways so 

they will never see what is happening. We 
will use soft metals, aging accelerators and 

sedatives in food and water, also in the 

https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_chemtrails.htm
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air. They will be blanketed by poisons 

everywhere they turn. 
  

The soft metals will cause them to lose their 

minds. We will promise to find a cure from 

our many fronts, yet we will feed them 
more poison. The poisons will be absorbed 

through their skin and mouths, they will 

destroy their minds and reproductive 

systems. From all this, their children will be 
born dead, and we will conceal this 

information. 

  

The poisons will be hidden in everything 
that surrounds them, in what they 

drink, eat, breathe and wear. We must be 

ingenious in dispensing the poisons for they 

can see far. We will teach them that the 

poisons are good, with fun images and 
musical tones. Those they look up to will 

help. We will enlist them to push our 

poisons.  

 
"They will see our products being used in 

film and will grow accustomed to them and 

will never know their true effect. When they 

give birth we will inject poisons into the 
blood of their children and convince them 

its for their help. We will start early on, 

when their minds are young, we will target 

https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_chemtrails.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_geneticfood.htm
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their children with what children love most, 

sweet things. 
  

When their teeth decay we will fill them 

with metals that will kill their mind and 

steal their future. When their ability to learn 
has been affected, we will create medicine 

that will make them sicker and cause other 

diseases for which we will create yet more 

medicine. We will render them docile and 
weak before us by our power. They will 

grow depressed, slow and obese, and when 

they come to us for help, we will give them 

more poison.  
 

"We will focus their attention toward money 

and material goods so they many never 

connect with their inner self. We will 

distract them with fornication, external 
pleasures and games so they may never be 

one with the oneness of it all. Their minds 

will belong to us and they will do as we say. 

If they refuse we shall find ways to 
implement mind-altering technology into 

their lives. 

  

We will use fear as our weapon. We will 
establish their governments and establish 

opposites within. We will own both sides. 

We will always hide our objective but carry 

https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryweapons.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryweapons.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_mindcon.htm
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out our plan. They will perform the labor for 

us and we shall prosper from their toil.  
 

"Our families will never mix with theirs. Our 

blood must be pure always, for it is the 

way. We will make them kill each other 
when it suits us. We will keep them 

separated from the oneness by dogma and 

religion. We will control all aspects of their 

lives and tell them what to think and how. 
We will guide them kindly and gently letting 

them think they are guiding themselves. 

  

We will foment animosity between them 
through our factions. When a light shall 

shine among them, we shall extinguish it by 

ridicule, or death, whichever suits us best. 

We will make them rip each other’s hearts 

apart and kill their own children. We will 
accomplish this by using hate as our ally, 

anger as our friend. The hate will blind 

them totally, and never shall they see that 

from their conflicts we emerge as their 
rulers. 

  

They will be busy killing each other. They 

will bathe in their own blood and kill their 
neighbors for as long as we see fit.  

 

"We will benefit greatly from this, for they 

https://www.bibliotecapleyades.net/mistic/religionsplanetearth.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/mistic/religionsplanetearth.htm
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will not see us, for they cannot see us. We 

will continue to prosper from their wars and 
their deaths. We shall repeat this over and 

over until our ultimate goal is accomplished. 

We will continue to make them live in fear 

and anger though images and sounds. We 
will use all the tools we have to accomplish 

this. The tools will be provided by their 

labor. We will make them hate themselves 

and their neighbors.  
 

"We will always hide the divine truth from 

them, that we are all one. This they must 

never know! They must never know that 
color is an illusion, they must always think 

they are not equal. Drop by drop, drop by 

drop we will advance our goal. We will take 

over their land, resources and wealth to 

exercise total control over them. We will 
deceive them into accepting laws that will 

steal the little freedom they will have. We 

will establish a money system that will 

imprison them forever, keeping them and 
their children in debt.  

 

"When they shall ban together, we shall 

accuse them of crimes and present a 
different story to the world for we shall own 

all the media. We will use our media to 

control the flow of information and their 

https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalmilitarism.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalbanking.htm
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sentiment in our favor. When they shall rise 

up against us we will crush them like 
insects, for they are less than that. They 

will be helpless to do anything for they will 

have no weapons.  

 
"We will recruit some of their own to carry 

out our plans, we will promise them eternal 

life, but eternal life they will never have for 

they are not of us.The recruits will be called 
“initiates” and will be indoctrinated to 

believe false rites of passage to higher 

realms. Members of these groups will think 

they are one with us never knowing the 
truth. 

  

They must never learn this truth for they 

will turn against us. For their work they will 

be rewarded with earthly things and great 
titles, but never will they become immortal 

and join us, never will they receive the light 

and travel the stars. They will never reach 

the higher realms, for the killing of their 
own kind will prevent passage to the realm 

of enlightenment. This they will never 

know. 

  
The truth will be hidden in their face, so 

close they will not be able to focus on it 

until its too late. Oh yes, so grand the 

https://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_brotherhoodsecretsocieties.htm
https://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_brotherhoodsecretsocieties.htm
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illusion of freedom will be, that they will 

never know they are our slaves.  
 

"When all is in place, the reality we will 

have created for them will own them. This 

reality will be their prison. They will live in 
self-delusion. When our goal is 

accomplished a new era of domination will 

begin. Their minds will be bound by their 

beliefs, the beliefs we have established 
from time immemorial.  

 

"But if they ever find out they are our 

equal, we shall perish then. THIS THEY 
MUST NEVER KNOW. If they ever find out 

that together they can vanquish us, they 

will take action. They must never, ever find 

out what we have done, for if they do, we 

shall have no place to run, for it will be easy 
to see who we are once the veil has fallen. 

Our actions will have revealed who we are 

and they will hunt us down and no person 

shall give us shelter.  
 

"This is the secret covenant by which we 

shall live the rest of our present and future 

lives, for this reality will transcend many 
generations and life spans. This covenant is 

sealed by blood, our blood. We, the ones 

who from heaven to earth came." 

https://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/anunnaki/1-anunnaki-main.html
https://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/anunnaki/1-anunnaki-main.html
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"This covenant must NEVER, EVER be 
known to exist. 

  

It must NEVER, EVER be written or spoken 

of for if it is, the consciousness it will spawn 
will release the fury of the PRIME CREATOR 

upon us and we shall be cast to the depths 

from whence we came and remain there 

until the end time of infinity itself." 
 

Dit staat op het internet te lezen. Of het 

waar is, dat laat ik in het midden. Daar heb 

ik geen weet van. Ik ben niet paranoïde wat 

de ware Verlichten betreft, ik doel daar op de 

vrijmetselaars en de rozenkruisers. Ik kom 

hier zodadelijk op terug. En ik ben al – zoals 

in eerdere boeken vermeld  - helemaal 

gekant tegen elke vorm van Inquisitie. 

Manly Palmer Hall noemt de ware verlichten 

de Rozenkruisers en de Vrijmetselaars2. Zijn 

zij de echte Illuminati? Een term die zo rond 

de oren wordt geslagen in de middens van 

complottheoretici? God mag het weten. Bij 

                                                             
2 Freemasons & Rosicrucians, The Enlightened, Collected Masonic 
and Rosicrucian Essays, by Manly Palmer Hall, Edited by Michael R. 
Poll, Copyright 2005 & 2013 Cornerstone Book Publishers, New 
Orleans, Los Angeles, United States of America 
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Manly Palmer Hall heeft het Alziend Oog een 

positieve betekenis, dwars van alle 

complotdenken. Denkt U vooral zelf na en 

tracht een goed mens te zijn. Meer moet dat 

niet zijn. Bij mij is recent de heilige ziekte 

Epilepsie vastgesteld waarvoor ik nu word 

behandeld. Het wordt ook wel John’s 

complaints genoemd. Het klagen van Sint 

Johannes. Ik leer er wel mee leven. 

Volgens Kim Michaels en Gabriel Phelps 

bevinden ikzelf en sommigen in Mijn team 

zich reeds op de 42ste graad van inwijding. 

Dat is al heel wat, maar We zijn er nog niet. 

Nederig werken we verder. Voor de 

mensheid, dat in de eerste plaats. 

 

Veel liefs, 

Kristof Gabriel Carina van Hooymissen 

Frater Veritas 

Unofficial Knight of the SUN (28°) 

Self-initiated 

 


	Bibliografie
	Poëzie
	Muziek
	Externe links

