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Het Wonder van de Vur

Kunnen rampen ook positief zijn ?

In de kunst kan een ramp van alles betekenen, en je kunt er van alles van maken.

In de Vur kan een "ramp" ook iets positiefs betekenen.

In de wereld van de ziel kunnen er zo vele "rampen" plaatsvinden om ons te veranderen, en om 
doorbraken te geven in de dimensies van het bestaan, om zo te komen tot de verborgen plaatsen.

In de Vur staan verschillende boeken die de naam van een "ramp" hebben voor dit doel. Maar dan is
alles anders. Zoals bijvoorbeeld in het boek De Overstroming is dit het veranderen van 
gezichtspunt, en wij moeten in de eindeloze gezichtspunt-verandering komen en nergens blijven 
steken. Dat is de ware overstroming die van boven komt. 

124. DE OVERSTROMING

 

1. Gij moet uw gezichtspunt veranderen.

Gebed betekent luisteren, want Zij laat zien wat gij moet bidden.

We komen binnen door het touw en het masker. Er is geen andere weg.

En dit alles door het veranderen van uw gezichtspunt.

Het gezichtspunt maakt veel problemen in de wereld.

Dit is waarom het gezichtspunt veranderd moet worden.

Dit brengt het meervoudige gezichtspunt voort. 

De overstroming leert ons dus te luisteren, zoals ook de natuur ons dit leert : We hebben één mond, 
en twee oren. Wij moeten dus twee keer zoveel luisteren als spreken, of nog beter : Wij moeten 
alleen spreken als dit voort is gekomen vanuit het luisteren. De twee oren brengen dus geboorte aan 
de mond, aan het spreken. Wij mogen dit dus niet forceren, anders is dit een miskraam. Door te 
luisteren kunnen we eerst ons gezichtspunt veranderen, zodat we niemand naar een tunnelvisie 
leiden, oppervlakkigheid. Hiervoor hebben wij de overstroming van het hart nodig. Dat is iets van 
de natuur. Dat is iets van de Vur. Vur betekent : de hogere, heilige kennis.

2. Wij brachten u tot de hal van schedels.

Dit betekent dat onze oude manier van denken en doen eerst moet "sterven". Soms is er lijden in 



ons leven juist voor dit doel. Wij moeten allemaal door deze hal heen, om zo los te komen van wat 
anderen denken en wat anderen over ons of tegen ons zeggen, en wat zij willen dat wij moeten doen
of worden. Wij mogen afsterven aan elke valse, geprojecteerde identiteit die mensen of negatieve 
krachten op ons willen leggen. De hal van schedels is in die zin voor onze eigen bescherming om 
ons voor te bereiden door de symbolische dood heen tot de nieuwe geboorte.

3. In gezichtspunt-verandering vind je realiteit.

Het komt aan op deze drie : Kennis, gezichtspunt-verandering en de tegenstellingen, en je zal de wet vervullen. Dit is de
gehele wet. 

Gij moet studeren, maar belangrijker is uw gezichtspunt te veranderen. 

Je voelt de bloemen wanneer je hand ze aanraakt.

Het geeft een visioen, een meervoudig gezichtspunt.

De bloem komt veel in de Vur voor als een beeld van oog hebben voor het andere, het gaan door de 
nodige processen om ergens te komen. We hebben dus alle blaadjes van de bloem nodig om een 
cirkel te maken, en die cirkel brengt nieuw leven. Wij mogen in contact komen met de natuur en de 
hogere natuur hiervoor. De natuur en de hogere natuur die het uitbeeldt staan met elkaar in 
verbinding, als een pad.

4. Ik heb dit heilige boek van vuur. Ik wil dit boek iemand op het hart drukken.

Met vuur zal je spreken, vuur zal je geven.

Wij mogen deze principes ook aan anderen doorgeven. Dit kan ook gewoon door gebed of 
meditatie. Er is hierin geen haast. De natuur bewaakt alle vaste tijden voor deze dingen. Het 
belangrijkste is je eigen verandering, en dit zal hoe dan ook zijn uitwerking hebben in anderen.

5. Geef dit heilige boek aan anderen, de dingen die Ik in je hart zet,

Door de wielen van de eindeloze gezichtspunt-verandering,

Als de overstroming.

We mogen het geheel anders doen dan anderen, anders dan hoe het altijd gegaan is. We hoeven niet 
rond te rennen om anderen te veranderen, maar we moeten eerst zelf veranderen, en nog 
belangrijker : door blijven veranderen. Dit gebeurt door de kennis, door het komen tot dieper inzicht
en hoger overzicht. Dit is de overstroming, en die mag ook doorstromen tot anderen, op wat voor 
manier dan ook. Ook hierin mogen we telkens weer opnieuw veranderen om te zien hoe die 
overstroming van mens tot mens mag gaan.

6. Wij kwamen tot de kleinste hoeveelheden, om te leven in overvloed.

U redde ons uit de ruimte, om te leven in eindeloosheid, ons overweldigende.



Hier zien we dat juist het kleine de poort is tot de overvloed. Minder is meer. Telkens weer moeten 
wij loskomen van dingen om door de kleinere poortjes van het leven te gaan. Wij moeten eerst 
komen tot de overweldigende leegte om dit te kunnen zien. Wij moeten minder worden, minder 
hebben, om zo tot de verborgen realiteiten te komen van het hogere bestaan. Er zijn een heleboel 
grote poorten die tot de dood leiden, en een heleboel kleine, nauwe poortjes die tot het leven leiden. 
Dit wordt ook weleens het smalle bergpad genoemd.

7. Soldaat, sta op in onze nachten, sta op in onze zwakheden, want Gij spreekt tot hooggeplaatsten. Uw machtige 
stemmen zijn als rivieren.

Hierin moeten wij beseffen dat er een oorlog is in de ziel, een veel grotere en belangrijkere oorlog 
dan de oorlogen die we op aarde zien. De hogere oorlogen van de ziel gaan om het veranderen van 
het gezichtspunt, maar dit kunnen wij niet zelf. De soldaat van de hemel moet ons hierbij helpen, de
juiste weg wijzen. Eigenlijk is dit gewoon een deel in onszelf waartoe we moeten ontwaken. In de 
Vur wordt door verder aandacht aan besteed aan die ontwaking.

8. Wees onze muren en poorten. Wij wachten op Uw genezing. Laag voor laag zal U overstromen.

Stap voor stap. Wij mogen hierin geen stappen overslaan. De soldaat van de hemel zal onze muren 
en poorten zijn, zodat wij beschermd zijn en niet op het verkeerde pad gaan. De soldaat zal ons 
blijven herinneren dat we in oorlogstijd leven, en dat verandering zonder strijd geen ware 
verandering is. De vijand moet verslagen worden, anders is de verandering niets anders dan een 
truuk van de vijand, om de mens in slaap te houden. Bedenk dat elke genade van de vijand een 
grotere valstrik is.

9. Maak van mij een soldaat van gebed, van gezichtspunt-verandering. Laat mij niet vallen door oppervlakkigheid. Laat 
mij hoog op uw oorlogsschepen zijn. Breng mij de wapenen van gebed. Laat mij hen allen genezen, totdat zij tot inzicht
zijn gekomen.

Het boek van de overstroming eindigt met een gebed om zelf een soldaat te worden. Dit is 
belangrijk, want vele mensen willen wel een soldaat in hun leven, maar willen zelf geen soldaat 
worden. Dan houdt natuurlijk alles op, want dat is gewoon een projectie van luiheid, en zeer dom. 
Wij kunnen de strijd niet winnen zonder zelf een soldaat te worden, zoals we ook de hemel niet 
kunnen binnengaan als we niet zelf de hemel worden. Deze twee dingen wil de Vur ons leren. 

Tot zover de bespreking van boek 124. De Overstroming. Een andere "ramp" die besproken wordt 
in de Vur is "De Orkaan", het eerste boek :

1. DE ORKAAN
 
1. Deze bruggen zijn gemaakt van bruine bloemen,
Bruggen tussen jou en mij,



Waar leiden zij naartoe ?
Wanneer ik naar jou kijk, vaag ik weg,
Wanneer ik aan je denk, laat ik je wegglijden,
Dit is hoe ik mijn boog grijp,
Maar ik bereik het nooit

Dit laat de fragiliteit van het leven zien, dat alles door je vingers heenglipt. Niets kun je waarlijk 
vasthouden, want alles stroomt weer weg. En dat is maar goed ook, want we moeten komen tot het 
eeuwige. Soms moeten we even alles loslaten om even grip te krijgen op het eeuwige.

2. Ik kan niets bereiken, en ik denk dat dit nog maar het begin is,
En dan bevind ik mijzelf in een bruin bloemenveld,
Alleen in de bruine nacht,
Een nacht in vele jaren,
Kan ik zijn in de bruine bloemenvelden,
Deze bruggen tussen jou en mij

In de natuur worden er momenten gegeven dat we wèl iets kunnen bereiken, waar de bruine nacht 
een beeld van is. Dan is er ineens een brug. Maar die bruine nacht komt niet vaak.

3. De pijl raakte haar hard,
Het was diep, we zagen haar vallen,
De pijl bracht haar over de bruggen,
Tot de donkere nacht,
Tot bruine bloemenvelden

Hier zien we dat juist de tragedies en moeilijkheden in onze levens de pijlen zijn die ons tot deze 
bruggen leiden, om zo tot de bruine bloemenvelden te gaan. Het bruine is een teken van de moeder 
grond, de moeder aarde. Er ligt nog zoveel in de grond verborgen waar de mens niets van weet. Het 
is Haar baarmoeder.

4. Paarden van vuur in de lucht,
De geur van kermis overal,
Zij zijn gekomen met zoveel soldaten,
Rijs op in de lucht, zeg al uw moeders vaarwel

Zo'n moment van ontmoeting kan dan zijn als het gaan naar de kermis, als een kans tot een nieuw 
leven. Zo mogen we het oude leven vaarwel zeggen, loskomen van oude verbindingen die hun nut 
hebben verloren. Hier zien we ook de soldaat weer. Wij worden opgenomen tot een leger voor een 
nieuwe strijd met nieuw inzicht. Ook het paard komt in dit vers voor, als een teken dat de reis 
verder gaat. 

5. Ik zal het begrijpen, deze onsterfelijkheid, de lelie, drijvende op de waterstroom,
drijvende op de waterdroom



De lelie komt vaker voor in de Vur als de weg tot de wedergeboorte, door het water heen. Het water
is vluchtig, stromend, en heeft veel lagen. Door de waterdroom komt er nieuw leven. Dit is een 
natuurverschijnsel.

6. Ik wacht op het schip.
Neem me op, neem me mee met jou,
Naar een plaats van witte sneeuw en dauw,
Ik wacht op het schip,
Langs satijnen voorhangsels

De geboorte in het water is als een schip, als de lelie. Het water kan ons soms overweldigen, maar 
het uiteindelijke doel is het schip, het eiland, waarvan de lelie een beeld is. Zo vindt het tijdelijke en
vluchtige vastheid in de eeuwigheid. Hier mogen wij naar uitzien, en dit mogen wij ontdekken in 
ons leven.

7. Ik wacht op mijn schip,
Het is mijn schip,
Ik heb de hoogste rang,
Als je niet doet wat ik zeg,
Dan zal je daarvoor gestrafd worden,
Want jij bent een lagere rang,
En ik ga niet veel uitleggen aan lagere rangen

Als we dan hopeloos alleen zijn op de wilde golven van de zee en we zien eindelijk een schip of een
eiland, dan kan ons dat even wat hoop geven, een lichtje in ons leven. Alles lijkt dan ineens heel 
interessant, maar vaak als we dan aan boord zijn gekomen of het eiland zijn opgegaan dan merken 
we dat we er niet zomaar doorkomen. Dit gebied is bewoont en wordt geregeerd. Dit is niet ons 
gebied. Wij hebben er niets te zeggen. 

En zo gaan de hogere rangen over ons heersen, en moeten wij doen wat ze zeggen, ja, als slaven. 
Als wij ons niet aan hun regels houden, hoe bizar die regels ook lijken, dan krijgen we daarvoor 
straf. Dit kan een groot lijden zijn, omdat we het niet begrijpen. We hadden ons alles zo anders 
voorgesteld. Het nieuwe paradijsje was helemaal geen paradijs. De slang beet ons, de draak 
versloeg ons. En als we om uitleg vragen, dan krijgen we die niet. Zij houden hun mond stijf dicht.

8. Ze heeft haar speer opgeheven,
En dan slaat ze toe,
Ze raakt mijn hoofd



Hier zien we het goed misgaan. We worden geraakt door een speer van deze bezetters. Misschien 
dachten wij in het begin nog dat ze ons hadden geholpen of zouden gaan helpen, maar nu lijken ze 
wel op onze vijand.

9. Hij kan niet komen waar je bent,
Vriend, ik zou niet tot je liegen,
Ik weet dat je ook met dit trauma vecht,
Het is een oorlogs-trauma,
Ik was daar, en ik zag je

Hier zien we dat we daarin niet alleen zijn. Er zijn meerderen hier doorheen gegaan, en er zijn 
meerderen die hier tegen strijden. Het lijkt wel standaard.

10. Waar zou ik zijn zonder een goede broek ?
De viooltjes maakten het voor ons,
Zij lieten de honing er doorheen glijden,
Zij brachten ons door bos en woestijn,
Volg hen naar de rivieren en de watervallen,
Ze zullen hier maar één keer zijn

Een boek kan in sommige situaties helpen. Even afleiding zoeken, of wat goede raad. Zovelen 
hebben dit pad al begaan, en wij kunnen van hen leren. Het pad is al uitgestippeld door anderen. Er 
zijn hier al reismappen voor. 

11. Het schip was belast met deze tragedie,
Toen het donkerder werd stierf de kapitein,
In de dieptes van de nacht,
Het veranderde hun zicht op de wereld en de woeste zee,
Het veranderde de manier waarop zij de tragedie behandelden

Zo zal dan uiteindelijk het probleem, de onderdrukkende machtsbezitter geneutraliseerd worden en 
op een andere manier bekeken worden, zodat alles ten goede meewerkt.

12. Ja, het witte lijden heeft tot mij gesproken, het is onsterfelijk tot mij,
En je weet niet wie de waarheid spreekt en wie niet,
Deze herinneringen, vliegende voor zijn gezicht

Zo zal ook het verleden veranderen, maar het verleden zal je ook proberen aan te vallen. Het is een 
gevecht, en het lijkt dan soms wel alsof je in gevecht bent met de eeuwigheid zelf, want het lijkt 
maar niet weg te gaan, en dingen duren al zo lang. Het is een bitter-zoete strijd. Het verwart, en dan 
kan het zelfs zo zijn dat je niet weet wie nu de waarheid spreekt en wie niet. Ook kun je aan jezelf 
twijfelen. Wat is het nu ?



13. Niemand kan deze vrouw begrijpen,
Niemand kan haar voetstappen volgen,
Ze vagen gemakkelijk weg in de nacht,
Ze vagen gemakkelijk weg in het zand

Het leven valt niet zomaar te begrijpen. Hoe meer je weet, hoe meer je ook gaat beseffen hoeveel je 
niet weet, en dat lijkt alleen maar groter te worden, en soms zijn ineens alle sporen weg. Voor elke 
beantwoorde vraag komen er tien voor in de plaats. Dan kom je tot het idee dat al je wijsheid en 
inzicht maar een druppel water is die valt in een oceaan van vuur. Het is overweldigend.

14. Wilde rozen groeien rondom het paradijs,
Niemand kan binnenkomen

Het paradijs wordt goed bewaakt, en wat is het paradijs eigenlijk ? Het paradijs is omgeven met 
raadselachtige woestijnen, en wilde rozen die je prikken.

15. Alleen de orkaan kan haar weg er doorheen vinden,
Klaar om steden in te nemen,
Zij breekt het glas,
En dan is alles brandende,
Zij is de slager van de herinnering

Dus ook in ons hart moet er een orkaan komen, wat ook de naam is van dit boek. Maar wat is de 
orkaan, en hoe kan die orkaan komen ? 

16. Ik herinner het schip,
Het schip waarmee ze mij oppikte,
Zij is een lied in mijn hoofd

We worden weer teruggeleid naar een bepaalde herinnering, de herinnering van het komen op een 
schip, toen we uit de woeste golven werden gered. Iedereen heeft wel zulke momenten in het leven. 
En in dat nieuwe leven kan dan van alles foutgaan, zoals we zagen, maar dan ineens worden we 
weer teruggeleid naar die herinnering, als naar een lied.

17. In haar haar vond ik de sleutel,
Zacht en teder trek ik het eruit,
En dan opent zij haar ogen,
Alsof de bliksem inslaat,
Alsof er nooit iets verkeerd was gegaan

En dan zien we dat juist die herinnering toch wel heel belangrijk is, als een sleutel, en zien wij alles 



met andere ogen.

18. Wat deed je ? vraagt ze,
En valt dan terug in slaap,
Zij is zacht en begripvol

Ook dat is een proces, want het verleden is een groot gevecht, en soms vallen we weer in slaap, en 
zien we alles weer op de oude manier, en beleven we alle verschrikkelijke dingen weer opnieuw. 
Maar blijkbaar is dat ook nodig, en voelen we dat we hierin begrepen worden. De Vur, de hogere 
kennis, veroordeelt ons niet als we depressief zijn of het even niet meer zien zitten. De Vur creeert 
zulke momenten voor ons om juist nog meer diepte te vinden. 

19. Ik ben je slot en sleutel,
Ik ben je hart,
Ik ben je sieraad, jouw verscheurende,
Ik ben je pijn en vreugde,
Je nachtmerrie en je paradijs droom

Alles hoort bij elkaar. Het leven is een ervaring van tegenstelling, en zonder dat zou er geen leven 
zijn. Wij mogen hiervan de waarde gaan zien en het strekken tot sieraad.

20. Ik zie mijn leger op de muren,
Zij marcheren

En dan zien we weer dat we niet alleen zijn hierin. Er zijn velen die voor ons strijden en aan onze 
zijde strijden, ons leger.

21. De geschiedenis steekt,
Ik kan niet over deze berg komen,
Maar in mijn dromen kan ik het

Een deel van ons kan niet over de berg van het verleden heenkomen, maar als we dan in slaap 
vallen en dromen dan zien we ineens alles anders en dan kan het wel. Al is het maar een klein 
moment van de dag dat dit gebeurt, dat we dat inzicht hebben, dan is het veel waard, want juist 
hebben we geleerd dat we het van de kleine dingen, en dus ook de kleine momenten, moeten 
hebben.

22. Ik staar naar de vissen in de rivier,
Misschien is dat beter dan een herinnering,
Ik open mijn dagboeken,
En plotseling word het zwart voor mijn ogen …



Ik kan beter mijn dagboeken verbranden,
Maar deze herinneringen gaan niet weg,
Je hebt me te diep gestoken,
Op hoge paarden rijdt je,
Oh, wanneer ik je geheimen ken

En dan de andere tijden voelen we de strijd van het verleden weer, en proberen we afleiding te 
vinden. Soms komen die herinneringen weer terug door iets wat we zien of horen, alsof het 
daardoor weer allemaal in werking wordt gezet. Dan zouden we wel willen dat we onszelf er tegen 
zouden kunnen beschermen. Het lijkt ons soms overal te achtervolgen, en we kunnen geen ijzer met
handen breken. Het zit te diep.

23. Laat me de plaats zien waar je je tabernakel hebt,
Ik hoor de liederen in de verte,
De wind brengt me daar

Dit brengt ons dan weer tot de stilte van gebed, zelf-onderzoek en meditatie.

24. Laat me je geheim zien,
Laat me je schepen zien,
Ik weet dat je hier ergens leeft,
Alles zal wegvagen

Maar we weten ook dat als we het vinden, dan zal het ook weer snel wegvagen. Maar we weten ook
dat als we het vinden, dan zal het ons oude leven weg doen vagen.

25. Laat me de weg van de vis zien,
Laat me zien hoe je zwemt,
Laat me de pracht van de rivier zien

Weer zien we hier de vis. De vis is ook een soort schip, iets waaraan we ons vast kunnen houden in 
het water, om afleiding te vinden, weg van het verleden. Juist de vis kan dan weer nieuw inzicht 
geven over het water.

26. Oh, neem me weg tot het land achter de zee,
Een speer door zijn hoofd,
Om dieper te komen tot dit land achter de zee



Dit leidt dan weer tot nieuw land, juist door de speer die door het hoofd heen was gegaan. Het was 
alleen maar om de andere dimensies te openen.

27. Dit is niet het begin van het verhaal,
Het is het einde ervan

Alles is al gebeurd. De sleutel ligt in het verleden, en als wij die sleutel vinden, dan is dat onze 
toekomst, oftewel : een nieuw zicht op het verleden. Alles is al gegeven. Alles staat al in de boeken.

28. Ik ren, brekende door muren,
Want mijn herinneringen zijn naar mij op jacht,
Ik ren, en dan val ik,
Een herinnering heeft mij geraakt,
Een pijl diep in mijn rug

In die zin is het verleden naar ons op jacht. Het wil ons de verborgen schatten laten zien. Het 
verleden is een gift.

29. En dan kruip ik tot de rode bloemenvelden,
Wilde, rode bloemen, als bruggen over woeste rivieren,
Zij hangen in mijn haar, als duistere sieraden

Rood is de kleur van de verhalen. We gaan dan de verbanden zien, de contexten, de verhalen van 
het levensboek. Hier leidt alles uiteindelijk naartoe, waarvan de rode bloemenvelden een beeld zijn. 
Het hele verleden zal in die zin tot sieraad gestrekt worden.

30. Ik vond jou in die grot,
Jij en je paarden,
Schilderijen aan de muren,
Dit is een wereld in een schilderij

Alles staat al geschilderd op de schilderijen van het leven, ook dit. Wij mogen de hoge kunst van het
leven door alles heen ontdekken. Het is een roeping, een opdracht, een groot geheim. 



111. DE ONTWAKING
 
1. Ik loop door een kunstgallerij,
Overal hangen schilderijen,
Dan kom ik tot het centrum,
Waar ook schilderijen hangen,
Ik loop naar het schilderij van de witte bloemen velden,
En val daar op mijn knieen

In het Hebreeuws is dat ook wat "zegen" betekent : het door de knieen gaan, het knielen, wat 
betekent dat je minder wordt, lager wordt, zodat er nieuwe dingen tot je kunnen komen. Ook is het 
een beeld van verwondering. Er zijn een heleboel natuurverschijnselen waar de mens nog geen weet
van heeft, die de mens niet begrijpt, geen inzicht in heeft. Daarom is de Vur gekomen om hierin te 
helpen. Wit is naast de kleur van ontwaking ook de kleur van het spel. Het spel is de kracht die het 
verhaal persoonlijk maakt. Ineens sta je dan aan de andere kant van het scherm en ben je een deel 
van het verhaal. 
 
2. Hebben we niet zoveel afgoden gemaakt ? vraag ik aan het schilderij,
Zij spreekt : Het is een cirkel van paradoxen,
Alle mensen om je heen,
Alle dingen

Weer zien we de tegenstellingen hier, oftewel de paradoxen, wat een belangrijke wet is in de kunst, 
maar ook de tegenstellingen hebben hun gebruiksaanwijzing. Alles is uitgebalanceerd in de kunst. 
En dat wat we als chaos en wanorde ervaren is in feite gewoon een hogere orde die we nog niet 
zien. Alles is in orde.
 
3. Ik steun en zucht in mijn hart,
Wanneer houd het op ? vraag ik,
Zij spreekt : Het is de dans van de ontwaking

Geen inzicht hebben kan een groot lijden zijn, maar juist ook inzicht kan een groot lijden zijn, 
omdat je dingen ziet die anderen niet zien. Je loopt dan met extra lasten, omdat je een ontmoeting 
met de Waarheid hebt gehad, en je gevaren kan zien die anderen niet zien. Dat kan heel frustrerend 
zijn. Dit hoort allemaal bij het ontwaken. Ontwaken kan heel pijnlijk zijn, zoals de geboorte.
 
4. Ik kijk om me heen en bevind me in een paradijs,
De bloemen zijn een beeld van de cirkel van paradoxen,
Ik kan niet ophouden naar hen te staren,
Ik ben nog steeds op mijn knieen

Hier is de hoofdpersoon van dit boek die naar het schilderij keek in het schilderij zelf gekomen, aan 
de andere kant van het scherm, van verhaal tot spel.   
 
5. Ik vraag : Wat moeten we met het mysterie van religie ?
Ze spreekt : Het is een onderdeel van de literatuur,
Blijf lezen, en het zal vanzelf opgelost worden
 
Toch houdt in het spel het verhaal niet op. We moeten door blijven lezen, als een leidraad door het 
spel. Alles is uitgecalculeerd. De lezer zal dus de balans moeten vinden tussen verhaal en spel.

6. En ik kijk in het gezicht van de ontwaking,
En ik zie de donkere nacht worden tot bloemen,
Zij groeien in het water



Zo mogen we niet alleen ontwaken, maar ook de ontwaking zelf ontmoeten. Zo zullen wij de paden,
de lijnen, door de donkere nacht gaan zien, de cirkels van het ontwaken, want alles gaat telkens 
door vaste patronen die telkens weer terugkeren. Dit is het geheim in het water, want het water 
beeldt het verleden uit. Alles wat we hebben ontvangen in het verleden is belangrijk voor onze 
verdere reis. Niets was voor niets geweest.

107. WITTE BLOEMEN VELD
 
1. Ik loop met haar over een pad door de witte bloemen velden,
Het trauma heeft geen plaats hier,
Want er is diep zicht,
Wij kijken door de herinneringen heen

Het witte bloemenveld is het beeld van de ontwaking. Hier is het leven ineens een spel, een 
avontuur, en is er een doel. Dit gaat dwars door alle herinneringen heen. 
 
2. In het witte bloemen veld greep ik haar hand,
In de stad zouden ze dat het huwelijk noemen,
Maar het is kennis, de kennis raakte haar aan

In het spel van ontwaking komen we dan anderen tegen die allemaal iets van de kennis voorstellen. 
Die anderen hoeven niet speciaal mensen te zijn, maar het kan ook heel symbolisch zijn. De ander 
kan ook een bepaalde wijsheid zijn die tot je komt, een bepaalde verlichting. En dan heb je kans dat 
andere mensen jouw ervaring heel anders zien dan dat jij het ziet. Maar jij hebt het gevonden, niet 
zij.  

3. In de stad noemen ze alle dingen anders,
Daarom ben ik tot het witte bloemen veld gegaan,
Ik kan hier waarnemen hoe dingen echt zijn

We zien hier de onvrede over de stad, omdat in de stad alles wordt omgedraaid. In het witte 
bloemenveld als metafoor kun je dan zien hoe dingen echt zijn, en ook wat nu eigenlijk de stad is, 
en wat voor waarde het heeft in het geheel. Dit inzicht kan alleen komen wanneer je er eerst afstand 
van doet. Eerst moet je zelf ontwaken. Je kan niet anderen doen ontwaken als je zelf nog slaapt.
 
4. Het is altijd weer anders dan mensen zeggen,
Het begint altijd in je hoofd te draaien,
En dan weet je het niet meer

Mensen zijn alleen maar schaduwen, weerspiegelingen. Zij zijn het echte niet. Zij horen bij het spel 
om je te testen. Ze zullen je proberen af te leiden van de waarheid. Soms kan de waarheid zich door 
mensen manifesteren, maar je moet altijd achter de mensen kijken. Verlies nooit je contact met de 
bron. Mensen zijn dieven, leugenaars, valstrikken, en soms boodschappers. Ook als er eens een 
engel als mens komt, dan nog gaat het om de waarheid binnenin je. Een engel zal je altijd leiden tot 
de waarheid binnenin.
 
5. Door het dal van de witte bloemen velden,
Komen wij tot de gelijkenissen,
Dit boek is er vol van,
Zij strijden allen om het boek van het witte bloemen veld



Ook in de witte bloemenvelden zijn dalen, en die kunnen zo diep gaan dat je weer in slaap valt. Een 
mens moet soms slapen om dieper te komen. Soms zul je het spel verliezen, wat ook een 
waardevolle ervaring is. Dan loopt het spel weer over in het verhaal, en bevind je je ineens weer 
voor het scherm. Je mag niet meer meespelen, het spel is afgelopen. Je hebt het spel verloren, en 
mag alleen aan de zijlijn toekijken. Soms moet je dan weer even een boek opentrekken, eerst wat 
diepere kennis opdoen, voordat je weer aan het spel mag deelnemen.
 
6. Het witte bloemen veld,
Ik vond jou daar,
En nam jouw hand

In het spel komen we dus anderen tegen, en die ander kan van alles zijn, zelfs een nieuw spel, of 
gewoon een hoger level. Soms vinden we een maatje om het spel samen te spelen. 
 
7. Het leidde mij tot de overkant van het witte bloemen veld,
Waar ik jouw sieraden zag,
Zij sluiten alle deuren en ramen,
Zij sluiten de gordijnen,
Zij nemen afscheid en vertrekken,
Als een witte bloem die vaarwel zegt,
Als een geheim achter de schutting
 
Zo zullen we dus op een bepaald moment in ons leven iets of iemand vinden die ons leidt naar de 
overkant van het spel, de overkant van de ontwaking, wat als een grote verlichting kan zijn, een 
diepe genezing van het innerlijk. Dit kan een aangrijpende ervaring zijn en kan lang of kort duren. 
Het kan dan wezen dat je meegenomen wordt op reis, of dat je achtergelaten wordt, maar hoe dan 
ook zijn dit lessen van de natuur.

90. HET WITTE HEK
 
1. Ze was het witte hek, een valstrik, een wereld achter het sprookje. Ze draaide om je wereld om te 
keren, haar manier om je in te nemen. Er waren geen wegen uit, alleen maar wegen dieper in. Ze 
had riemen met vreemde edelstenen. Het was alsof ik haar altijd al had gekend. Hier draaide het 
witte hek. Ik raakte opgesloten, en er was geen weg uit.

Het witte hek is het hek van het paradijs waar we maar niet overheen komen. Het witte hek is 
onverbiddelijk, en iedereen die er probeert overheen te komen wordt er in opgesloten. Er is geen 
weg uit het witte hek.



2. Het was allemaal in haar dromen, ik kon niet ontsnappen. Er was duisternis om haar heen. Ze 
droeg de horror van de tijden.

En dit hek draait alles in ons om, zodat we in het tegenovergestelde van het paradijs komen. Het 
paradijs wordt namelijk heel goed bewaakt.

3. Wat kan ik doen tegen het witte hek ? Het draait en laat me nooit binnen, maar het trekt me alleen
dieper.

Wij strijden vaak in ons leven tegen dingen waar we niet tegen kunnen strijden, dingen die 
onverbiddelijk zijn, en soms komen we dan nog dieper vast te zitten. Soms worden dingen gewoon 
alleen maar erger. Op zulke momenten zien we het niet meer zitten, en geven we de strijd op, om 
het uit te roepen : "Wat kunnen we hier tegen doen ?" 

Soms moeten we alle wapens neerleggen, stoppen met waar we mee bezig zijn, stoppen met 
proberen het slot van een dichte deur te slopen, en eerst vragen om meer wijsheid, en meer kennis 
over wat er nu eigenlijk gaande is.

4. Het witte hek had geen sleutels, alleen maar sloten. Ze draaide zoals ze wilde. Ik probeerde over 
haar heen te komen, maar heb je die speren gezien ? Heb je het witte gezien ? Witte hekken zouden 
naar me staren.

Wit is de kleur van ontwaking door het spel, door te puzzelen. Als je soms in een spel vastloopt en 
een bepaalde deur niet doorkunt, dan kun je ook echt niet door die deur heen, dus blijf dan niet 
proberen. Neem geen aanloop om de deur in te trappen, maar ga terug waar je vandaan kwam, neem
een paar stappen terug, en kijk goed in het rond of je misschien iets vergeten bent. Zoek naar een 
aanwijzing. Soms moet de deur helemaal niet geopend worden, maar is er ergens een andere deur.

5. Eén dag veranderde ze van gedachte om mij, maar een dag later was ze het vergeten. Ik kon het 
hek niet openen. Ik kon er niet overheen.

Soms lijkt het alsof we er doorheen komen, maar dan even later merken we dat het geen feit is. Hoe 
dan ook : We zijn weer een stapje verder gekomen, dieper in het hek. Het hek heeft ons dieper 
toegelaten, en misschien is het paradijs wel in het hek zelf als we daar beter in zoeken ?

8. DE DROOM
 
1. In tuinen zullen zij voor eeuwig wonen,
Waarin zij tot de laatste bloem zullen gaan,
De bloem zal over hen waken,
De bloem zal tot hen spreken en hen leiden,
De hekken houden hen veilig

De boodschap van de Vur is dat alles binnenin is. We hoeven er niet uit, alleen maar dieper in, en 
dan komt alles vanzelf goed, dan wordt alles begrepen, en dat is het waarlijke vrij zijn. Het hek is 
een beeld van veiligheid. Dit is de reden dat we nooit over het hek komen, maar juist dieper in het 
hek komen. Wij worden zelf het hek. Wij mogen voor altijd wonen in die veiligheid.



2. Tot de wateren der bloemen zullen zij gaan,
Opdat zij dromen zullen dromen

Het water als een beeld van het verleden komt voort vanuit de paradijs-bloemen. De bloem is het 
pad, de cirkel. Je komt altijd weer terug waar je vandaan bent gekomen, maar dan op een hele 
andere manier. Alles zal dan anders zijn. Zo zal het verleden gaan veranderen en bruikbaar zijn, 
dragende het geheim van de eeuwigheid diep binnenin. Dit is de reden waarom wij mogen dromen.

51. WATERPLANTEN
 
1. Zij komen uit de diepte,
Zij groeien in het water tot het land,
Een spoor door de wildernis,

Wij komen van diep. Als wij ons in het woeste water van de herinneringen bevinden, opgesloten in 
of door het verleden, dan heeft ook dat een doel. Misschien dat een bepaald eiland of een stuk land 
niet te bereiken is, en je het gevoel hebt altijd maar in de hoge golven te zijn. Soms zie je land in de 
verte als de golven je opnemen, en dan zink je weer weg. In deze ervaring mogen wij wortel 
schieten, en eerst moeten de wortels diep gaan voordat we daadwerkelijk kunnen groeien. 

Zouden de wortels niet diep gaan, dan kunnen we zo weer losgerukt worden. Als we dan eindelijk 
diep geworteld zijn dan mogen we het water uitgroeien als een prachtige bloemenstruik, en zo tot 
het land gaan om ons daar te verspreiden. Ook het land heeft zijn geheimen en zijn moeilijke 
tochten. In de wildernis zijn er vele gevaren, dus je moet altijd oppassen.

2. Wanneer ik zink in de rivier, vinden zij mij,
De waterplanten van mijn herinneringen tot de jouwen,



Totdat wij niets meer weten,
De tijd stopt hier

Zij die al door dit proces zijn gegaan zullen ons altijd vinden en helpen. Wij worden nooit alleen 
gelaten, alhoewel het soms zo lijkt. Als herinneringen in elkaar versmelten, en je het doel ziet van 
de herinnering, namelijk als een sleutel tot de ander, dan wordt de pijn van de herinnering vanzelf 
opgelost, en zo kunnen we in de nieuw gevonden leegte tot rust komen. De tijd stopt, en we maken 
contact met het eeuwige. Dit is een mooie ervaring voor de mens weggelegd.

3. Alles drijft naar de afgrond, maar er komt weer zoveel uit voort.
Alles zal uiteindelijk vergaan.

Alle dingen gaan voorbij, ook deze momenten. Zij maken plaats voor nieuwe momenten, nieuwe 
lessen. Alles zal anders worden.

4. De oppervlakkigheid is wijd en breed, zo oneindig horizontaal dat het diep is.
Het ravijn getuigt van een loze eeuwigheid waarin alleen de momenten sieraden zijn, van onpeilbare waarde. De 
aardkloot zit vol van geheimen, de tijd is de schat, de eeuwigheid is nutteloos.

Dingen die ogenschijnlijk oppervlakkig zijn kunnen juist zo belangrijk zijn. Daarom zijn we in deze
ogenschijnlijk oppervlakkige wereld. Alles verbergt een les, en een ongrijpbare diepte. Wij kunnen 
de eeuwigheid niet grijpen zonder de sleutels die in de tijd worden aangereikt. 

Wij moeten het leven op aarde zien te waarderen, en oog hebben voor de kleine details van het 
leven die ons worden gegeven. De waarheid zit verborgen in het kleine. "Wie het kleine niet 
waardeert is het grote niet weert."

41. RIVIERBLOEMEN

1. Ik verlies alles in de rivier tussen de rivierbloemen,
In eenzaamheid kom ik tot de overkant,
Waar ik Haar tegenkom, Zij met de witte laarzen,
Ik kom tot Haar met niets,
Alles heeft Zij weggenomen

"Zij met de Witte Laarzen" is in de Vur een beeld van het levensspel. Vaak moet Zij eerst dingen 
van ons wegnemen voordat we klaar zijn om dit spel te spelen. Soms moeten we eerst helemaal 
terug naar start om het spel daadwerkelijk te laten beginnen. We kunnen soms in allerlei "spellen" 
terechtgekomen zijn die helemaal geen "spellen" zijn, maar slimme truukjes van zakenlieden die 
onze zielen willen roven. Zijn wij wel werkelijk wie wij zijn ?
 



2. Het steekt als de roos,
Totdat ik ontwaak in haar armen,
Zij is het grote spel,
De speelkaarten van herinnering
 
En dat is ook de reden waarom de roos ons soms goed moet steken, voor onze eigen bescherming. 
Dan voelen we even het harde hek. Het is voor onze ontwaking, en dan zijn ineens alle 
herinneringen waardevol, als de kaarten van het spel. Die kaarten heb je dus later nodig. Gooi die 
kaarten dus niet zomaar weg. Denk niet : "Oh, als ..." Alles is voorbestemd, alles is kunst. 
Natuurlijk is dat niet helemaal waar, want wij moeten ook de juiste keuzes maken. Wij blijven dus 
te maken hebben met tegenstellingen en de verschillende seizoenen. Hier moet gevoeligheid voor 
komen, onderscheid. Het leven is kaleidoscopisch en vol subtiliteit en subjectiviteit. 

3. Er is hier geen toekomst,
Alleen de spelletjes van het verleden om tot de oorsprong te komen,
De toekomst is waardeloos

In de poetische boeken van de Vuh is alles al beschreven in de boeken. De toekomst is in die zin al 
geweest. De toekomst wordt metaforisch beschreven als "de leugen van de zwarte roos." Om hier 
van los te komen moeten we kijken "in het oog van de rode roos". De rode roos is de vertelster van 
de verhalen van het leven. Zij brengt je over de bruggen van het verleden, terug tot de bron achter 
de herinneringen. Hier zijn de boeken van het leven.
 
4. Er zijn boeken en schilderijen van mijn herinneringen,
Zij leidt mij tot de juisten,
Er is een spoor hierdoor

Als je tot de bron achter je herinneringen komt waarin alles gerangschikt is in boeken, op 
schilderijen en in speelkaarten, dan geeft dat weer extra leiding in het leven. Dingen worden 
duidelijker, helderder, en zo gaan we het pad zien.  
 
5. De kaarten van het trauma zijn belangrijke sleutels in het spel,
Zij openen boeken en sluiten de deuren van de hel
Ik kijk naar de kaarten van mijn wapens, 
Zij waren eerst herinneringen

Dan zullen we ook zien dat het juist de nachtmerries zijn die ons over de woeste zeeen brengen, en 
niet de mooie dromen. Wanneer wij onze nachtmerries begrijpen zullen zij onze beste vrienden zijn 
voor de rest van ons leven. Eerst waren zij traumatische herinneringen, nu zijn ze speelkaarten van 
wapens voor in het spel, oftewel sleutels.  
 
6. De legers worden opgesteld,
Om te zien wie er zo dom is om aan de oorlog deel te nemen
En wie de kennis heeft om de gezichtspunten te veranderen

Het gaat erom hoe we de "wapens" gebruiken, onze nieuw opgedane kennis. Gaan we die kennis 
gebruiken voor het goede of het slechte ? Gaan we die kennis gebruiken om anderen mee pijn te 
doen, of gebruiken we het om anderen te helpen en wakker te maken ? 

De kennis kan alleen goed gebruikt worden door Wijsheid. Het wapen is een sleutel, niet een 
daadwerkelijke materiele oorlog. Het wapen is het veranderen van het gezichtspunt, de diepte 
ingaan. Kiezen wij voor de oppervlakte, het horizontale, of de diepte, het vertikale ?

7. De rivierbloemen groeien diep,
Het water is hier zoet en sappig,



De kruidige kelken lozen het verhaal
 
Diep gegroeide bloemen brengen het verhaal. Hiermee verzoeten zij het water en maken het sappig.
Zij maken dus geen extreme drama de hele tijd, maar geven ook zo nu en dan een draai aan het 
wiel, en laten bestemming zien en inzicht. Soms is het tijd om te ontwapenen. 

De kunstenaar heeft oog voor het detail, voor de schaduw-realiteiten, de mooie contrasten, de 
geheime poorten, de lichtval door de duisternis. De kunstenaar kan de regenboog zien door alles 
heen. De kunstenaar brengt gevarieerd voedsel.

8. Ik steek mijn hoofd in zo'n kelk,
Ik kan weer ademen,
Het kruid van de rivier in mij
 
In zulke bloemen kunnen wij ons hoofd steken, want er zit zoveel materiaal in ons hoofd wat de 
kunstenaar goed kan gebruiken. Ons verstand zit vol met potentiele kunst.

9. Zij is op een bed van bloemen,
Met kruid in haar haar vertelt ze het verhaal,
Het gegrom van beesten
 
Het kruid is het medicijn van de natuur. In het leven zijn we omringd door grommende beesten die 
ons maar wat graag willen verslinden. Maar de wijze kan het verhaal hierin doorzien. Ook al 
worden we verslonden en belanden in de donkere maag van een beest, in een donkere tunnel. Het is 
maar een verhaal.

10. Ik durf niet dichterbij haar te komen,
De zon van het rode is op haar,
De zon van de rode bloemenvelden,
De sappen wellen diep op in haar
 
Als wij het geheim van het leven zien, de hogere kunst van alle dingen, dan kan dat een sterk gevoel
van euforie en extase brengen, als een verlichting. Die verwondering kan zo sterk zijn dat we geen 
stap meer durven te verzetten. We durven eigenlijk niet meer ervan te zien, omdat het zo 
overweldigend kan zijn. Dit is de climax van angst, het zoete aan het uiteinde van de pijn. 

Vaak zijn wij hier niet eens klaar voor. De boodschap van de Vur is : subtiliteit, alles op zijn tijd. De
momenten zijn belangrijk. We hoeven niet te haasten. Elk moment is belangrijk. Elk moment 
verdient speciale aandacht. 

11. Wanneer het sap de takken raakt zal de morgen niet komen,
Alleen de nacht is daar

Het doel van het leven is ons in te wijden in de geheimen van de nacht. Zonder de nacht is er geen 
dag. Het licht kan soms erg verblindend zijn. In de nacht komt alles tot rust en diepte. Dit is de 
nachtreis.
 
12. Zij kan de nacht niet verstaan,
Zij maakt haar eigen nachttaal, tegemoetkomende tot het verhaal
 
Alleen door verwarring, misverstand en onwetendheid kan er nieuwe schepping komen. Voor het 
kind zijn er veel verborgenheden, en zo leert het kind te dromen. Niets komt vanzelf. Het kind moet
zelf deel worden van de geheimen. Het kind moet er voor vechten, leren en ontdekken, zodat het 
diep ingrijpt. Veel piekeren, veel puzzelen zorgt voor een grote oogst. Het maakt het kind creatief. 
Als alles zomaar toegeworpen zou worden dan zou het kind lui worden, als verlamd.



13. Haar nachttaal kent niet, en zal nooit kennen,
Zij schiep dit mysterie eens in een wonder,
De nacht dompelt altijd onder,
Voelen kan het niet, maar het heeft haar eigen zintuigen,
Die stadse kennis is niet voor haar

Moet alles rond zijn ? Moet alles volledig zijn en begrepen ? Moet alles passen en heel zijn ? In de 
kunst zou dat zelfs fataal zijn. Er is een mysterie wat nooit kent, een mysterie wat altijd wegvalt, 
een mysterie dat altijd alles verkeerd begrijpt en alles verkeerd uitlegt, een mysterie wat te vroeg 
weggaat. Dit mysterie is onbereikbaar, laat niemand toe. Het heeft geen contact met ons, het 
verstaat ons niet, leeft in een eigen wereldje met eigen zintuigen en definities. 

Het leeft een eigen leven langs alles heen. Het is niet te voorspellen, en altijd onverwachts. Het is 
tegendraads, en draait altijd alles om. Het is nooit het voor de hand liggende. Er zitten geen 
patronen in. Het is tegen patronen. Dit is wat de wildernis is, en is tegengesteld aan de stad. Dit 
mysterie kent de orde van de stad niet, en wil het ook niet kennen.
 
14. Diep wellen de sappen op,
De kruidkelken vol onverstaanbaar genot,
Ik ben nu dichterbij gekomen,
Maar het raakt mij niet aan
 
Alleen zo kan het steeds dichterbij ons komen, maar ons nooit echt raken. We zijn altijd op reis. We 
verstaan het niet, zodat er altijd ruimte is voor ons eigen verbeeldingsvermogen en onze fantasie, 
omdat er nog zoveel is dat mist, omdat er nog zoveel belangrijke stappen tussen moeten zitten. Te 
verstaan zou in die zin fataal zijn. Het mag niet verstaan worden. Het moet vaag blijven. Er zit 
namelijk iets achter wat nog wel belangrijker is.

15. Andere zintuigen zijn hier,
Haar stem spreekt als een onderverdeling tussen groot en klein,
Zonder geluid, maar als de wind
 
Wij mogen de andere zintuigen ontwikkelen, verfijnen, van de andere wereld, de andere frequenties.
De lucht is vol met prachtige voor de mens onbekende energieen. Ieder mens die beweert dat alleen 
deze materiele wereld bestaat is zo dom als iemand die denkt dat er maar één radio kanaal bestaat. 

16. Het grote is de kermis,
En het kleine is de speler

De hogere kennis moet verdient worden, gewonnen in het spel, door de spelregels te kennen en je 
daaraan te houden. Dit is niet zuiver rationeel, maar abstract, als een wonder, waarvan de kermis 
een beeld is.
 
17. Kleine speler, verloren geraakt in een ballenspel,
Verloren geraakt tussen speelkaarten,
Verloren geraakt in de onderverdeling tussen het spel en de speler,
Zij leidt tot de kruidkelken, om dieper tot de nacht te gaan,
Alles is hier achter glas,
Het geheim van de narcis achter de ramen
 
De narcis is het beeld van het einde van het spel, waar alles gevonden wordt in de boeken. Alle 
boeken moeten dus gewonnen worden in het spel. Dat is een hele uitdaging, en de narcis is heel 
streng, om ervoor te zorgen dat indringers het niet zullen grijpen. De narcis haat dieven, en heeft 
alles goed beveiligd. Alles moet eerlijk verdient worden, alles moet namelijk "geworden" worden. 
Je kunt nooit geheel teren op iemand anders. Je moet zelf veranderen, zelf worden tot het doel om 



het doel te bereiken, anders heeft het allemaal geen zin. De luiaard heeft zijn prijzenkast vol met 
gestolen prijzen, maar de wijze is zelf deze prijzen geworden.

18. Je komt hier nooit aan,
Altijd ronddraaiende,
Totdat de wind je wegduwt

Het geheim van het leven is in het langzaam rondcirkelen om steeds dichterbij te komen, en dan de 
gebroken cirkel te zien, die ons laat wegcirkelen van alles, als door de wind teruggeslagen, om zo te
leren dat wij alleen ergens kunnen komen door het hart, en dat dat niet de plaats is die ons voor 
werd gehouden. Het zal altijd weer anders zijn. De schelp moet breken. Het nieuwe, diepere leven 
moet vrijkomen.   

13. DE WITTE ROOS
 
1. Ze zijn de kleermakers van je dromen,
Ze zijn de kleermakers van je geweten,
Je weet nooit waar je bent, terwijl je denkt dat je het weet,
Je bent er zelfs heel zeker van

Wanneer een mens op aarde wordt geboren wordt de mens al snel bekleed met allerlei zekerheden, 
een gevoel van realiteit. De dromen krijgen kleren aan en krijgen een personaliteit, een identiteit.

2. Ze zijn de dromers, zo ver weg,
Ze verkopen hun dromen in de nacht,
De woorden lijken altijd weg te vagen,
In dit vreemde sieraad

Er wordt niet veel uitleg gegeven. Het is soms niet te volgen, maar er worden dingen ingekocht, en 
die dingen worden gebruikt, gewoon om te kunnen overleven. Er is geen zichtbaar pad, dus er 
worden paden gemaakt, allerlei paden.



3. Het is allemaal dieper binnenin,
Vreemde speelkaarten in de lucht,
Boeken, het alfabet van pijn

De mens komt in cirkeltjes terecht, en als de mens daar moe van wordt of zich verveelt, dan kan een
mens soms de cirkel doorbreken, om zo te ontsnappen tot iets wat veel dieper gaat, de wereld 
binnenin. De mens leest boeken, en leert met pijn om te gaan, pijn te verwerken in het dagelijks 
leven, en dit te gebruiken als een nieuwe taal. De mens leert zo de taal van het hart.
 
4. Het is als een nieuwe drug, een nieuw medicijn,
Ze weten niet meer waar ze zijn,
Hier begint een andere droom
 
De mens kan zo tot verlichting komen, en het leven kan een andere wending krijgen. De mens komt
in contact met de ziel, met de wereld van dromen, fantasie en verbeelding om zo de wereld zoals die
altijd was te herscheppen.

5. Het is vreemder dan ze zich konden voorstellen,
Je weet nooit wanneer je echt wakker bent,
Wanneer Zij in de buurt is,
Ze realiseren het niet,
Ze zijn ver weg
 
Als de mens zich uitstrekt naar een andere wereld, dan zal die andere wereld ook tegemoet komen 
aan de mens.

6. Ze slapen als een witte roos,
Terwijl een droom zo diep in hun harten valt,
Het is een druppel van bewustzijn,
Zo ver weg in de verte,
Ze proberen het te vangen, maar ze vallen dieper weg,
En het is alsof het honderd jaren duurt om weer op te staan,
Om nog een poging te doen om de druppel van het bewustzijn te vangen,
Maar ze falen weer, en vallen zelfs dieper,
Nu is het alsof het duizend jaren duurt voordat ze een nieuwe kans krijgen

Maar die wereld is zo overweldigend dat ze er niet aan kunnen voldoen, en ergens halverwege 
blijven hangen in een slaap-toestand. Ze hebben er maar een glimp van opgevangen, en dat heeft 
hen gehypnotiseerd. Zelfs dat kunnen ze niet dragen. Hier moeten ze heel lang van bijkomen.
 
7. Maar ze realiseren het niet,
Ze zijn te ver weg,
Iemand schreeuwt en ze worden wakker,
Dan vallen ze weer in slaap,
Ze dromen allemaal over donder buiten,
Donder en regen,
Zij spreekt in een taal die zij niet verstaan

Vaak heeft een mens niet door wat er aan de hand is. De mens valt van de ladder naar de hemel, 
omdat het te groots is. De mens wordt teruggeroepen, en komt dan weer onder de hypnose van de 
stad, maar de mens wil weer terug naar de andere wereld, alhoewel de mens het niet kan verstaan. 
 
8. Dit zijn de dansen van het slaaplied,
Hij voelde zich zo alleen nu,
Maar het deed hem geen pijn,
Het was alsof hij diep zweefde in de zeeen van genezing,
Het was alsof zijn geheugen niet meer bestond,



Want het was alleen maar een zieke interpretatie,
Van een gespleten verstand, terwijl er iets tussenin zat,
Zoveel dingen weghoudende
 
De mens gaat zich dan tussen twee werelden in voelen, en voelt zich hierin niet begrepen door 
anderen, maar dat hoeft ook niet. De mens had een nieuwe bron aangeboord, en dat is de mens 
genoeg. De mens zou dit nooit willen inruilen. De mens verkoopt alles voor deze parel.

9. Hij wil niet meer terug, hij wil alleen dieper,
Er is een zachte donder in de lucht,
Witte donder, terwijl de hemelen openscheuren,
Hij zonk in een nieuwe realiteit,
Zijn ogen vertelden een honderd verhalen,
Het was als een mozaiek

De mens leeft niet meer gewoon in de schepping als een schepsel. De mens wordt zelf een schepper.
De mens vindt de verhalen, de doorgangen, van de andere wereld. Het zijn allemaal brokstukken, 
allemaal scherven, om een prachtig mozaiek van te maken.
 
10. Toen hij wakker werd wist hij niet wat hij met de droom moest doen,
Maar het was draaiende in zijn hoofd,
Het hield hem opgesloten in een nieuwe wereld,
Terwijl hij wegsmelt

De mens kan dan wakker worden door de schelle geluiden van de stad, maar de droom die de mens 
had kan niet meer worden weggenomen. Het is in zijn geheugen geprint, in het hart en de ziel van 
de mens. De mens heeft een nieuwe zekerheid gevonden. De verbinding is gelegd. De mens voelt 
zich veilig in de dromen gegeven, ondanks alles wat om de mens heen gebeurt. De stad kan niet 
meer doordringen tot de mens. De mens heeft nu een pantser, een muur van bescherming.
 
11. Zij was een genezer, een jager,
Zij is de Heerin van slaap, van het medicijn,
Zij maakte al zijn dromen,
Waarheden met een paar druppels van leugen,
Om hen te trekken tot Haar velden
 

Al deze dromen zijn gegeven van boven. De mens wordt gevormd in de baarmoeder van het 
paradijs, de andere, hogere wereld. De moeder roept Haar kind terug. De valse waarheden en 
zekerheden van de stad worden afgebroken door de hogere waarheden, maar een paar druppels van 
de leugen van de stad moeten overgehouden worden om de mens verder te testen en om de mens 
creatief te maken. De mens moet leren vechten, gif leren te transformeren tot medicijn. 

19. DE GOLF

1. Wevende de dimensies, het trauma.
Het ruist over de zeeen, om de slag te slaan,
Neemt hen allen in, en doet alsof er niets aan de hand is.
 

Een trauma kan iemand's leven totaal beheersen, als een realiteit groter dan het leven zelf. De ander 
kan dit vaak niet begrijpen, want heeft die ervaring nooit gehad. Dan komen de beschuldigingen, de
frustratie, de woede, de angst. Dit kan dan een trauma voor de ander worden, maar het kan nooit 



tippen aan het originele trauma dat kwam. Het komt als een stortvloed, een overweldigende zee van 
de andere realiteit tot één persoon, en de anderen om die persoon vangen alleen de spetters daarvan 
op, terwijl de rest van de wereld doorleeft alsof er niets aan de hand is. 

2. Het wacht, en slaat dan toe,
Het maakt een teken, en slaat dan toe,
Maar houdt het verborgen.
 

Het trauma heeft de tijd, en neemt de tijd. Het slaat strategisch toe, en wist zijn sporen grotendeels 
uit. Het is een smokkelaar. Het zal weggepraat worden, makkelijk over gedaan worden, vergeten 
worden. Er worden steden overheen gebouwd. Het zonnetje zal erover schijnen. Niemand weet er 
iets van dan de persoon die het heeft meegemaakt.

3. Ik denk dat ik één van hen ben geworden,
Ik draag een wapen,
Ik sla toe zoals hen, maar ik ken het niet,
Het heeft mijn geheugen gewist.

De mens die het trauma krijgt wordt door dit trauma veranderd, en omdat die mens niet meer 
bereikt kan worden en begrepen is de mens zelf tot een trauma geworden voor anderen. Het zijn 
twee werelden tegen elkaar, en het is oorlog. De mens met een trauma is in een ander leger, en 
strijdt tegen het grote onrecht, maar de mens is door het trauma tussen twee schepen in. De mens 
kijkt in het gat van het onbekende.

 

4. De vrouw met de boog kwam tot mijn stad,
Zij had vier pijlen op haar boog, die zij gezamenlijk afschoot op mij.
Dwars door de ramen gingen ze, en toen dwars door mijn hoofd.
Zij nam mij mee, maar waar naartoe ?
 

Voor de andere wereld om door te breken moet de andere wereld ergens door een muur heenbreken.
Dit is gericht, niet massaal. De wereld moet doorleven, zodat de andere wereld het werk kan doen. 
Het gaat om het persoonlijke, niet het massale. Door persoonlijke problemen wordt de mens 
uitgeleid.

5. Ik dacht terug aan de vrouw met de boog die mij mee had genomen.



Zij bracht me naar een hoog gebouw.
Het wiste mijn verleden. Het was net allemaal anders,
en het kreeg nieuwe betekenissen.
Ik was als op de golven van een woeste zee, die mij veranderde. Alles was anders.
 

De mens wordt niet rechtstreeks weggenomen, maar moet eerst naar de sleutels geleid worden in 
het verleden, in de stad zelf, en vaak moet de mens nog wel dieper de stad in, naar een hoger 
gebouw. Je kunt alleen uit iets komen als je er eerst dieper ingaat.

6. De vrouw met de boog vertelde mij veel, maar waar is zij nu ?
En wat is er van overgebleven ? Waar is alles goed voor geweest ?
Ik zag mijn hersenen voor mijn ogen aan flarden gescheurd, en Ze sprak door totdat het pijn deed. 
Zij brachten mij hier voor een reden. Een reden die ik niet zag.

De bevrijding zal altijd maar deels zijn, voor de helft, en dan zal de bevrijder vertrekken en niet 
meer te vinden zijn, omdat we zelf een bevrijder moeten worden, zelf het spoor moeten vinden. De 
mens is voor een heleboel dingen niet klaar, dus daarom komt alles in kleine stukjes, en ook dat 
wordt weer afgenomen. Alles moet veranderen, alles moet dieper. Het kleinste stukje is de sleutel 
tot het volgende pad, en dat stukje moet ook weer ingeleverd worden. Het kleinste stukje moet 
gezocht worden, en men zal alles moeten verkopen om het kleinste beetje te kunnen ontvangen. Met
iets groters zal de mens geheel vastraken. 

 

7. Hier nemen de religies af, hier lopen de dimensies in elkaar over, als een zwaar vergif.

Hier ziet de mens het gevaar van eenzijdige religie, en komt de mens uit zijn tunnelvisie, uit zijn 
hierarchische pyramide schema's, en krijgt deel aan de cirkel van het geheel. Dit is zwaar vergif wat
de muren afbreekt. Soms is dit nodig.  

8. Zoveel pijlen schieten er door mijn hoofd.
Ik verlies mijn zicht. Ik kijk naar mijn hersenen, als naar bloesem,
Ik ben niet meer in de zee.
Dromend glijd ik in een oerwoud,
als aan de drugs,
maar het brokkelt af in mijn handen,
totdat alleen een rode lijn overblijft.

Wij worden zelf als de bloemen met hun cirkel-boodschappen van gelijkheid en van eenheid in 
verscheidenheid. Alles zal afbrokkelen totdat we de samenhang zien van het verhaal, het pad wat 



we moeten begaan, waarvoor we steeds alles moeten opgeven. Het gaat hierin om de kortste 
momenten, de flitsen, niet om lange tijden en eeuwigheid. De kortste momenten zijn het meest 
waardevol, en vormen de sleutels. Tijd is een illusie. Het gaat om kennis. Zelfs chronologie, de 
opvolging der gebeurtenissen en hun duur zijn illusies. Tijd kun je nooit vasthouden. Het glipt altijd
weg, totdat je het geheim van de tijd ziet, en kennis krijgt over deze dingen. Het gaat om de 
wording, het zijn. Ook qua tijd gaat het om de kleine dingen, de korte momenten, de kleinste tijd, 
waarvoor we alles moeten opgeven. Het gaat om de vage herinneringen, het ongrijpbare. Hierin 
leert de mens uit te strekken, zoeken en puzzelen. Hierin leert de mens scheppen, het weven van 
dromen.  

9. Rood zover het oog reikt, die rode lijn,
Als een rood pad door de wildernis.
Vier pijlen had zij op haar boog,
die dwars door mijn hoofd gingen.
Ik staar naar de pijlen. Zij hebben mijn leven gered.
Ik kus ze, en wikkel ze in. Ze brachten mij over de zee.
 

Rood is de kleur van verhalen en de "belasting" die hiervoor betaald moet worden. De belasting is 
de prijs voor het contact en de cirkel van diversiteiten. Het is als een heilige verzekering. Zo wordt 
de mens gedekt. Het moment van betaling is van onschatbare waarde. 

10. De nachtmerrie brak zij af. Zij was één van de vier pijlen. De vrouw met de boog had zo lang 
aan haar gewerkt. Dagen en nachten was zij bezig haar te decoreren. Zij maakte de juiste 
insnijdingen, de juiste bochten. Deze pijl was haar paspoort en sleutel.

We moeten indenken hoe lang er is gewerkt aan het nauwkeurig, doelgericht scheppen van het 
lijden in ons leven, de pijlen die ons zouden bevrijden. Zo lang is er aan gewerkt aan alle details dat 
het niet mis zou kunnen gaan. Het is een groot plan, een meesterplan voor ons leven. Het is geen 
toeval, en het is niet mislukt. Alles is voorbestemd en in orde, zorgvuldig afgestemd. Er worden 
geen fouten gemaakt in het grotere geheel. De kunstenaar weet wat te doen.
 

11. Ze liet mij de duisternis onder het huis zien, de grotten en de tunnels. Ze nam mij mee naar deze
plaatsen, en ik dacht dat het altijd nacht was. Ze liet mij haar dromen zien, en haar leugens. Ze had 
zoveel gezichten.

Waar we tijd hebben doorgebracht is belangrijk. Dit is allemaal opgestapeld in het verleden, waarin 
zoveel diepte is, als verdiepingen onder het huis, waar de nacht regeert, het onbekende, het 
onbewuste. Wij gaan dus niet zomaar de stad uit, en worden niet zomaar opgenomen in de lucht, 
maar wij moeten terug naar ons leven, terug in de tijd, ook naar de kinderjaren. Wij moeten niet 
wegrennen, maar dieper graven. Weer in dezelfde situatie ? Voor een reden ! Misschien iets over het



hoofd gezien ? Misschien iets vergeten ? Zoek dat eerst ... hier, nergens anders. Hier is het. 

12. Zij trok mij op de kant. De stad zou branden.
Ik mocht niet meer terug.

Dan is het moment dat we eruit worden genomen, dat we naar de andere kant worden getrokken, dat
dingen worden afgesloten en niet meer terug mogen gaan. 

  

13. Maar soms kwamen de herinneringen terug,
als grote oorlogen.

Herinneringen kunnen soms door alle muren heebreken, om ons te verscheuren. Dat kan heimwee 
zijn of trauma. En het zal blijven terugkomen totdat het begrepen is, totdat we zien wat het 
daadwerkelijk is en waarvoor we het nodig hebben. Herinneringen zijn dingen. Ze zullen tot leven 
komen. Ze zullen een persoonlijkheid krijgen. Het zijn anderen. Het zijn helpers. Soms komen ze 
vermomd.

14. Ik nam alles aan wat ze zei. Zij was mijn religie. Zij was de derde pijl.
Maar het was nog steeds in mijn hoofd. Alles draaide.
Ik was er niet van overtuigd dat dit echt was. Maar wat was dan wel echt ? 
Het weefde de dimensies door elkaar, en bouwde een nieuwe wereld.
In mijn hoofd brokkelde het allemaal af, alsof het nooit door kon komen.
Ik zweefde tussen twee realiteiten. Niets kon ooit echt worden.
Er werden gewoon werelden overheen gebouwd. 

Het kan dan zijn alsof we een nieuwe religie vinden, de religie van de Vur, van de hogere kennis, 
dat wat achter de sluiers van het leven is. Maar die religie kan niet groeien, die religie kan niet vast 
worden, maar moet afbrokkelen om ruimte te maken voor het nieuwe, het verborgene. Je kan niets 
maken. In de tijd wordt alles opgelost. Het kan niet doorkomen. Je moet zelf veranderen. Je moet 
het zelf worden. Je kan het niet richten. Het is etherisch, vluchtig. Het is een andere dimensie. Zodra
je het vast wil maken wordt het los. Zodra je het hard wil maken wordt het zacht. Zodra je het wil 
grijpen rent het weg. Zodra je het groter wil maken wordt het kleiner. Zodra je het dikker wil maken
wordt het dunner. Zodra je het op wil tillen zakt het dieper. En dit allemaal om de mens flexibel te 
maken. Dit is het wonder van de Vur.

 

15. Fragiele draden door mijn hoofd. Het is achter glas, en iedereen voelt hopeloos.
Zoveel dromen springen kapot wanneer het langskomt.
En men weet nooit wanneer het komt.

Vaak heeft de mens dromen gegrepen die niet van hen zijn, dromen gestolen. Vaak komt de mens in 
boze dromen terecht. Daarom moeten die dromen ook weer kapot springen. Het is om de mens te 
beschermen. De mens grijpt vaak naar gevaarlijke dingen. De mens grijpt vaak naar dingen waar ze 
niet aan toe zijn. In de stad wordt de mens hiervoor getraind : "Toe maar, grijp maar, koop het maar.
Het is goed voor je, het zal je goed doen, ook je familie. Denk je eens in hoe machtig je zal zijn ? 
Denk je eens in al die mensen die naar je zullen kijken en naar je zullen opkijken. Toe maar, neem 



maar, eet maar. Het kan geen kwaad. Koop het maar, het is nu in de aanbieding. Het zal je voor veel
problemen besparen. Je zal er veel aan hebben, en het zal straks toch voor iedereen verplicht zijn. 
Toe maar, drink ervan. Je moet er nog van groeien. Iedereen koopt het tegenwoordig. Je wil er toch 
niet buiten vallen ? Koop het maar, dan krijg je er ook nog een verrassing bij."
 

16. In een zee van leugens lag ik,
maar de pijl maakte alles anders …

De pijl, oftewel de pijn en de blokkade, zorgt ervoor dat we geen deel hebben in de zee van leugens,
maar toch ervan leren.

 

17. Mijn hart sterft de hele tijd, totdat ik de rode lijn weer zie,
en het grijze wegvaagt,
En dan slaapt de stad,
bedekt onder sneeuw.

We worden vaak onderbroken. Er is vaak storing, en dat is belangrijk om het verhaal weer te zien, 
en de prijs die er eerst betaald moet worden.

 

18.Tussen de prachtige bomen staat ze,
met prachtige struiken,
totdat ik afbrokkel

Er is iets prachtigs in deze storing. We zien het paradijs, en dan valt het weg. Zo ontstaan er 
dromen. We maken plannen hoe in dat paradijs te komen. Zo onstaat er schepping.

 

19. En alles wat ik kan doen is grijpen,
maar dan brokkelt mijn arm af,
en dan alles om me heen.

We moeten weten en beseffen hoe belangrijk deze ervaringen zijn van het onderbroken worden. Zo 
groeien we nergens vast. Zo leidt niets zijn eigen leven. Wij mogen geen markt van onze ervaringen
maken, maar wij zijn op doorreis, altijd weer. Het leven gaat ergens anders verder, op een andere 
manier.

20. De zee der leugens spreekt tot mij.
Maar ik kan niet terugspreken.
 



Wat er spreekt is te massaal, en wij zijn er maar een onderdeel van. We hebben niets te zeggen en 
worden monddood gemaakt. We voelen ons machteloos. Soms raakt de mens in paniek. Soms staat 
de mens genageld aan de grond als een standbeeld. Waarom spreken ? Soms hebben we die storing 
gewoon nodig om naar een ander kanaal te gaan. Het verhaal gaat in een ander boek verder.

20. AMALEK

1. Met geduld en passie probeerde zij ons te lokken tot de tuin.

Zoals de krachten van de stad op de mens inwerken, om de mens te lokken, zo werkt ook de kracht 
van de wildernis lokkend op de mens in, en dan is de tuin de eerste stap, als de eerste bevrijding. De
tuin ligt tussen de stad en de wildernis in. De wildernis neemt hiervoor alle tijd, maakt hiervoor 
zorgvuldige plannen.

2. Er was een doodslucht in de tuin, waarin zij die zich niet konden beheersen leefden. Altijd liepen 
ze hun begeertes achterna, als in een roes. Zij waren de schone slaapsters, de volgelingen van alles 
wat mooi en duur was.

De tuin is soms nog vol van de stad, vooral als het een stadspark is. De tuin is nog vol met 
gevaarlijke vijanden, en de stad probeert de tuinganger weer terug te lokken.

3. Zij riep vanaf de berg, vanuit de wildernis. Deze paadjes zijn afgesloten door de plaatselijke 
gemeentes. De kus wekte haar op tot de wildernis, omgeven door doornenstruiken.

De wildernis blijft ons dus roepen, ook als we al in de tuinen zijn, om dieper te komen, dieper in de 
tuinen, om tot de wildere tuinen te komen, tot de wildernis. Hiervoor moeten wij over hekken en 
muren heen, want de stad bewaakt alles. Velen keren hierdoor terug tot de stad, omdat de doornen 
prikken. Het kost ons alles.

4. Zij gaf aan paarden de macht om zich te verzetten tegen hun rijders. Maar haar kennis werd 
buiten de poorten van het kasteel gezet, en zij veranderde in een vlam, om te verwarren en te 
verleugenen. Zij gaf haar aanklagers over aan een dwaalgeest.

De wildernis moet met strategie werken om de tegenstander uit te schakelen. Hierdoor is de 
wildernis onnavolgbaar. Het wordt niet duidelijk neergezet, maar is subtiel.

5. Zij had haar eigen koninklijkheid bewaard. Zij trok ons omhoog op het schip, toen de dauw ging 
vallen. Zij had haar eigen pad, en wilde niks weten van het verwende gemeentepark.

De wildernis is in dit alles superieur en soeverein. De wildernis komt ons hoe dan ook tegemoet. Dit
moeten wij leren ontdekken. Een gemeentepark is niet goed genoeg voor de wildernis.



6. Daarom was zij onuitgenodigd, gehaat door velen, en gevreesd, maar niemand kon haar geheim 
doorgronden. Zij wist dat slechts hen buiten de kooi gekooid waren.

De jacht wordt geopend wanneer iemand uit de stad probeert te ontsnappen. Kooien in het diepste 
van de stad zijn voor zulken weggelegd. Maar dit is juist al een vonk van de wildernis. Waar je dan 
ook in verzeild mag zijn geraakt : ga diep. Roei met de riemen die je hebt. Wees creatief. In de 
dieptes van de put is de ware uitgang.

7. Ze hadden maar een fragment van haar vastgezet. Zij was natuurlijk veel groter. Zij leefde in 
plaatsen waar zij nooit zouden komen. Zij leefde in een mengsel van vuilheid in de dieptes van de 
wildernis, als sluiers van haar schoonheid.

Je bent altijd groter dan je eigen gevangenis. Alles is altijd maar deels. Het is maar een zandkorrel 
van de wildernis die je zelf bent, een druppel van de zee. Staar je nooit ergens op blind. 

8. Deze schoonheid werd geproclameerd door een genetische collage van juwelen. Zij ging over de 
muren. Zij van de smetvrees zouden daar nooit komen.

 
De wildernis is niet bang voor tegenstellingen, voor mengsels. Het vuil van de wildernis is schoner 
dan het schone van de stad.

9. Hier in de diepe wildernis had zij haar huisje van snoep geplaatst, en was zij slechts een diepere 
inwijder. Het harnas van snoep lokte de soldaat tot een diepere strijd, de patronen van de wildernis.

De wildernis lokt door zoete klanken, want de stad is bitter. Het snoep is in de wereld van de ziel 
het symbool van wat het lijden voortbrengt, de vrucht van het lijden, het sieraad wat je ontvangt na 
en door het lijden, als een grote overwinning. Dit sieraad is een wapen, een sieraad van kennis. Het 
is niet om te eten, maar om te dragen. Het is om de mens te testen.

10. Zij was het lijden van de jongen in zijn jeugd om hem te behoeden voor een veel groter kwaad. 
De kooi die zij hier had gebouwd was niets vergeleken met de kooi van de stad.

De wildernis beschermt in die zin en brengt lijden niet om pijn te doen, maar om te doen ontwaken 
en te beschermen tegen een groter kwaad. In de wildernis worden wij dus gekooid en gebonden, 
anders zouden de krachten van de stad ons kunnen terugsleuren. Vrijheid is een illusie, een groot 
gevaar.

11. Zij bewapende haar kinderen en ontzag hen niet. Zij tuchtigde haar kinderen reeds vroeg, en 
daarom moest de heks dood. De stad wilde kinderen verwennen met een allesverblindend licht, 
verlammend en bemoederend.

Dit is het sprookje van Hans en Grietje van de andere kant bekeken. Het valt uiteen in twee delen. 
De stad beschuldigt de wildernis van hekserij, van het stelen van kinderen. De stad wil verblinden 
door licht. De stad wil de duisternis niet, want de duisternis maakt de kinderen assertief en creatief.



12. Zij was de zwarte koningin des doods, de koningin van het oerwoud, toen het witte haar 
kinderen en haar schone land stal. En zij beval haar jager het sneeuwwitte om te brengen, want het 
witte moest sterven, zeven maal.

Hier zien we ook de andere kant van het sprookje van Sneeuwwitje. De wildernis moeder is donker,
en de witte stad nam haar kinderen weg, als een valse ontwaking in het licht. Daarom zond Zij Haar
jager uit.

13. En het sneeuwwitte was jong, oningewijd, omgeven door witte doornen. En zij lokte haar tot de 
deur van de dood in het oerwoud. En het sneeuwwitte gewaad werd afgedaan, en een zwarte vrouw 
rees op.

De witte vrouw, als een beeld van de stad, als de schoonheid van de stad, bespot de zwarte vrouw 
als een beeld van de wildernis, en beschuldigt haar, liegt over haar dat ze vuil is. Dit sneeuwwite, 
valse schone gewaad moet sterven, moet afgedaan worden, zodat de mens kan terugkeren tot de 
donkere moeder grond. Dit komt ook weer terug in het schaakspel, en gaat niet over de materiele 
werkelijkheid.

14. Wij groeiden op en aten van het vlees, en kwamen tot het huisje van snoep in de wildernis. In de
poppenstadjes werden keurige feestjes gehouden, vol van smetvrees. En zij was onuitgenodigd. 
Daarom bracht zij haar stortvloed.

Hier zien we het contrast tussen de wildernis en de stad, tussen natuur en schijnwerkelijkheid. Hier 
zien we het sprookje van Doornroosje van de andere kant. De wildernis is onuitgenodigd en zint op 
wraak. De stad wil niet mengen met de wildernis. De stad ziet de heilige moeder aarde als vies en 
onheilig. 

15. ‘Kun je van haar houden ?’ vroeg ik. ‘Natuurlijk,’ zei ze. ‘Ze is mijn moeder.’ Ik kuste haar, en 
ze was gelukkig. We waren naakt, maar we schaamden ons niet voor elkaar, want we waren in haar 
hof.

Hier zien we het kind verenigd worden met de moeder. Naakt heeft de betekenis van openbaring. 
Dit gebeurt in de diepere, wildere tuin, in de wildernis. De stad kan hier niet komen om schaamte te 
brengen. Er is hier heilige trots en voldoening. 

16. En het imperium werd gebouwd, en zij werd als een boeman beschouwd, maar in haar waren de 
rangen gegarandeerd. Er was niks mechanisch aan, alles was natuurlijk. Er moest plaats voor haar 
gemaakt worden, dit was haar vereiste, want ze was al lang genoeg weggedrukt. Zij hadden naast 
haar niet veel in te brengen, want zij kenden het raadsel van de dood niet. Zij omsingelde de grote 
stad, en trok haar kinderen er één voor één uit.

De roddels in de stad blijven voortgaan, maar dat is slechts op de achtergrond. Het kind wordt 
ingewijd en krijgt een bepaalde rang van eer, wat voldoende is om de stad los te laten, en al het 



gekwebbel in de stad te vergeten.

17. Zartan was bestempeld als een verleider, maar haar strikken brachten hen tot leven, 
voortkomende vanuit het meer. De worsteling met de roos was een grote. Het scheurde families 
uiteen.

De roos is de bewaker van de wildernis, als een wachter, waarmee gestreden moet worden als een 
beeld van het grote Pniël. Dit is de strijd met het geheugen.

18. Snel groeiden er in de tuin de weelderigste bloemen die zich in het snelste tempo begonnen 
voort te planten.

De strijd met de roos snijdt alles kapot. De wildernis zal de prins nooit toelaten tot het geheim van 
Doornroosje zonder dat hij geinitieerd is door de doornen. Het zaad van bloemen moet wortel 
schieten, en het zaad moet verspreid worden. De slapende prinses van de wildernis moet gewekt 
worden door het grote Pniël. Als de prins voor zijn tijd opgeeft, dan is alles voor niets geweest. De 
prins moet sterven op Pniël. Het zaad moet sterven en wortel schieten. De slapende prinses moet 
gewekt worden door het wonder van de Vur.

Dit gaat regelrecht in tegen hen die niet zijn gestorven op Pniël, die niet bleven op Pniël, maar 
voortijdig vertrokken vanwege ongeduld, machtswellust, overmoedig vertrouwen en exclusiviteit.

26. HET ROZE VUUR
 
1. Ze hebben gestoken,
En nu is alles zacht als honing.

Het lijden is er voor om elke valse verharding te verzachten, de valse muren te breken, de muren 
van de stad, en om ons leven uiteindelijk te verzoeten. Lijdenloos, zorgeloos leven leidt tot de dood.
 
2. Ik had geen andere keus,
Ik kon niet meer terug.

Het lijden brengt restrictie, als een hek, en dit houdt ons veilig.
3. Bij daglicht was ik een golf in de zee,
Tot een roze stad, waar paarse rozen bloeien.
Paarse rozen groeien aan de wanden van de gracht.

Roze is de kleur van dromen, van reflectie. Wij mogen door dromen de stad in golven benaderen 
om de stad te veranderen, als een weg tot de wildernis. Paars is de kleur van de slaap. Zonder de 
slaap is er geen droom. De slaap is de onthechting, het afstand nemen. Door de slaap wordt alles 
losgekoppeld, waardoor een hogere dimensie bereikt kan worden. Zonder de slaap blijft de mens 
waar de mens is.
 
4. Roze muren hebben de kamer,
In een groot vuur is de moeder, sterker dan haarzelf.



Ze rent om van het vuur los te komen,
maar het blijft knagen.

In de stad is er geen vrijheid. De stad heeft de mens bekleed met stadse zenuwen, als een bewaker, 
een alarm. Wanneer de droom komt, dan komt het stadse systeem in opstand, de stadse zenuwen 
beginnen te gillen en te krijsen. De droom kan ons niet benaderen zonder het lijden. 
 
5. Totdat ook de honing haar vindt.
Ze heeft honing op haar gezicht,
Ze is gestoken door bijen.

Maar als de stadse, kunstmatige natuur sterft, dan is het lijden ineens zoet. De bij is een beeld van 
de baarmoeder. 
 
6. Het vuur komt terug om te knagen,
Maar de honing blust het vuur
 
De honing is de diepte van het lijden, daar waar de pijn overloopt in het zoete.

7. Bovenop de steden, daar is het roze vuur,
Het roze vuur zal je herinneringen genezen,
Leg je hand in mijn hand,
Ik neem je tot het roze vuur
 

Diep verborgen in de stad, of bovenop de ladder van de stad is het vuur van de dromen om de stad 
tot sieraad te strekken, om de beeltenis van de wildernis erin te zien. Dat is het werk van de 
kunstenaar.

29. DE VERTE

  

1. In een steegje verkocht hij drugs,
De muren waren wit en kaal,
Hij was mijn vriend

Als we in de diepte van de stad de bevrijdende droom ontdekken door alles heen, dan is dat als het 
vinden van een drug, de opium. Dit heeft een hoge prijs. Het is geen materie, maar het zachte, 
vluchtige wat erachter ligt.
 
2. Hij verkocht drugs op het plein,
Zo ver weg, dat de drugs onbereikbaar is

Het is het onbereikbare. Het is zo weer op en weg. Het is maar een uitzicht, en het uitzicht beweegt. 
Het is als een voertuig. Het gaat altijd dieper, blijft altijd in de verte.
 
3. Ik kan ze niet meer horen,
En zij zijn doof



Je vangt een glimp op van deze afstandelijkheid, als een glimp van hele afstandelijke mensen die je 
geen blik waardig gunnen en bezig zijn met hele andere dingen dan jij. Ze hebben een gesloten 
kringetje waar jij niet bijhoort. Ze praten alleen maar met elkaar, maar niet met jou. Ze kijken alleen
maar naar elkaar. Ze zijn te duur voor jou. Ze hebben geen aandacht voor je, en nemen niet de tijd, 
alsof ze doof zijn. Je ziet ze maar even, en dan zijn ze ook snel weer weg. 
 
4. De trein breekt door in mijn hoofd,
Het is de nachttrein

Hier zien we dit voertuig. Het breekt door je hoofd en is dan weer weg. 
 
5. Hij komt als de nachttrein,
Door bloemenvelden

Het komt in de nacht, als de climax van het lijden. Het geeft weer even hoop, en is dan weg. Het 
gaat door de bloemenvelden, wegcirkelende. Er zijn nog zoveel dingen die wij niet weten, zoveel 
tussenstappen die we nog niet hebben. Er is nog zoveel dat mist. Maar de bloemenvelden 
onderwijzen ons.
 
6. De jongen verkoopt drugs voor goede dromen,
Allemaal illusies

Het is de drugs van het dromen. Het is niet echt, maar het heeft potentieel. Het gaat van een 
heleboel dingen afhangen. Er worden in die zin geen vaste goederen verkocht.
 
7. Ze volgen hem tot achter de bergen,
Waar de bloemenvelden overgaan in zeeen,
Hij is een verkoper, een zakenman,
Hij slaat op, en verbergt.

De bloemen leiden tot het verleden, tot het water, tot een confrontatie met de kunst.
 
8. En een trein brak door de stad heen,
Niemand wist waar het vandaan kwam

Dan kunnen zulke dromen ineens ook in het groot toeslaan, dat meerderen erbij zijn betrokken. Er is
altijd de wisselwerking tussen het individuele en het collectieve. Ook hierin is niet veel vastheid. 
Het blijft vooral vaag. 

32. DE KROONGETUIGE
 
1. Tussen het speelgoed stond het daar. Het was speelgoed.
Zij zag dat alles opgestapeld was in dozen.
Iemand had een doos opengemaakt, en nu was het hier.
Het was niet meer te stoppen.
Zelfs speelgoed kun je niet vertrouwen.

Niets kun je zomaar vertrouwen, vooral niet als het een product is. Wij moeten terug naar het 
natuurlijke, en oppassen met het kunstmatige.



 
2. Hannah had het voor haar zoon geopend.
Nu was hij dezelfde niet meer.
Hij moest in een ander huis wonen.
 
Een gave kan je leven soms behoorlijk in de war sturen. Wat wij krijgen van anderen is soms om 
ons om te brengen. Het kan als een huurmoordenaar zijn. Vertrouw niet zomaar een gave.

3. In een ander huis, een vreemd lijden,
Waar leidde dit speelgoed heen ?
En nog is dit speelgoed met hem.

Dat kan een woord zijn wat iemand over je heeft uitgesproken. Soms blijf je daar je hele leven mee 
spelen. Het verleden kun je soms niet meer terugdraaien, en dan blijft het knagen. Dat kan al van 
jongsaf aan gebeuren. Het kan je voor de rest van je leven isoleren, alsof je altijd overal buiten staat,
vanwege dat wat in je leeft.
 
4. Hij had het speelgoed aan de kant gezet, maar het weet hem altijd weer te vinden.

Als het kwaad is geschied dan kun je rennen, maar het achtervolgt je altijd, alsof het aan je plakt. Je 
kan een kind uit de oorlog halen, maar hoe haal je de oorlog uit een kind ? Dit zijn raadselen 
waarvoor de mensheid staat. 
 
5. Het begin van een scheppingsverhaal.
Zij kocht verboden speelgoed voor hem.

Je bent dan ineens een andere schepping. Mensen kunnen van alles verbieden, en er kunnen overal 
regels voor zijn, maar er wordt heel wat over hekken geklommen. De mens wil de wereld 
ontdekken, grenzen uittesten, en heilige huisjes inslaan.
 
6. Dit speelgoed is gevaarlijk,
Berg het hoog op in de kast,
Het is alleen voor koningszonen.

Voor alles is er een gebruiksaanwijzing en een tijd. Aan sommige dingen is de mens nog niet toe. 
Sommige dingen heeft de mens nog niet verdient. Ook is er voor alles een school.
 
7. Hij probeerde er van weg te rennen, maar tevergeefs,
Nu woont hij in een ander huis
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Nu was hij dezelfde niet meer.
Hij moest in een ander huis wonen.
 
Een gave kan je leven soms behoorlijk in de war sturen. Wat wij krijgen van anderen is soms om 
ons om te brengen. Het kan als een huurmoordenaar zijn. Vertrouw niet zomaar een gave.

3. In een ander huis, een vreemd lijden,
Waar leidde dit speelgoed heen ?
En nog is dit speelgoed met hem.

Dat kan een woord zijn wat iemand over je heeft uitgesproken. Soms blijf je daar je hele leven mee 
spelen. Het verleden kun je soms niet meer terugdraaien, en dan blijft het knagen. Dat kan al van 
jongsaf aan gebeuren. Het kan je voor de rest van je leven isoleren, alsof je altijd overal buiten staat,
vanwege dat wat in je leeft.
 
4. Hij had het speelgoed aan de kant gezet, maar het weet hem altijd weer te vinden.

Als het kwaad is geschied dan kun je rennen, maar het achtervolgt je altijd, alsof het aan je plakt. Je 
kan een kind uit de oorlog halen, maar hoe haal je de oorlog uit een kind ? Dit zijn raadselen 
waarvoor de mensheid staat. 
 
5. Het begin van een scheppingsverhaal.
Zij kocht verboden speelgoed voor hem.

Je bent dan ineens een andere schepping. Mensen kunnen van alles verbieden, en er kunnen overal 
regels voor zijn, maar er wordt heel wat over hekken geklommen. De mens wil de wereld 
ontdekken, grenzen uittesten, en heilige huisjes inslaan.
 
6. Dit speelgoed is gevaarlijk,
Berg het hoog op in de kast,
Het is alleen voor koningszonen.

Voor alles is er een gebruiksaanwijzing en een tijd. Aan sommige dingen is de mens nog niet toe. 
Sommige dingen heeft de mens nog niet verdient. Ook is er voor alles een school.
 
7. Hij probeerde er van weg te rennen, maar tevergeefs,
Nu woont hij in een ander huis

32. DE KROONGETUIGE
 
1. Tussen het speelgoed stond het daar. Het was speelgoed.
Zij zag dat alles opgestapeld was in dozen.
Iemand had een doos opengemaakt, en nu was het hier.
Het was niet meer te stoppen.
Zelfs speelgoed kun je niet vertrouwen.

Niets kun je zomaar vertrouwen, vooral niet als het een product is. Wij moeten terug naar het 
natuurlijke, en oppassen met het kunstmatige.
 
2. Hannah had het voor haar zoon geopend.
Nu was hij dezelfde niet meer.



Hij moest in een ander huis wonen.
 
Een gave kan je leven soms behoorlijk in de war sturen. Wat wij krijgen van anderen is soms om 
ons om te brengen. Het kan als een huurmoordenaar zijn. Vertrouw niet zomaar een gave.

3. In een ander huis, een vreemd lijden,
Waar leidde dit speelgoed heen ?
En nog is dit speelgoed met hem.

Dat kan een woord zijn wat iemand over je heeft uitgesproken. Soms blijf je daar je hele leven mee 
spelen. Het verleden kun je soms niet meer terugdraaien, en dan blijft het knagen. Dat kan al van 
jongsaf aan gebeuren. Het kan je voor de rest van je leven isoleren, alsof je altijd overal buiten staat,
vanwege dat wat in je leeft.
 
4. Hij had het speelgoed aan de kant gezet, maar het weet hem altijd weer te vinden.

Als het kwaad is geschied dan kun je rennen, maar het achtervolgt je altijd, alsof het aan je plakt. Je 
kan een kind uit de oorlog halen, maar hoe haal je de oorlog uit een kind ? Dit zijn raadselen 
waarvoor de mensheid staat. 
 
5. Het begin van een scheppingsverhaal.
Zij kocht verboden speelgoed voor hem.

Je bent dan ineens een andere schepping. Mensen kunnen van alles verbieden, en er kunnen overal 
regels voor zijn, maar er wordt heel wat over hekken geklommen. De mens wil de wereld 
ontdekken, grenzen uittesten, en heilige huisjes inslaan.
 
6. Dit speelgoed is gevaarlijk,
Berg het hoog op in de kast,
Het is alleen voor koningszonen.

Voor alles is een gebruiksaanwijzing. Voor alles is er een tijd. Voor sommige dingen is de mens nog 
niet klaar. Sommige dingen heeft de mens nog niet verdient. Voor alles is er eerst een school.
 
7. Hij probeerde er van weg te rennen, maar tevergeefs,
Nu woont hij in een ander huis

Het gevaarlijke speelgoed gaat een eigen leven in ons leiden, en kan ons op een reis nemen.
 
8. Kinderen van een ander huis,
Het verboden speelgoed heeft hen weggeleid

Wel komen we daar dan andere slachtoffers tegen. Meerderen zijn hier doorheen gegaan. Meerderen
zijn door het gevaarlijke speelgoed hier naartoe gesleept.
 
9. Kinderen van een ander huis,
Zij blijven op een afstand,
De kroongetuige heeft het gezien,
Er is hier een misdaad gepleegd

En terug kunnen deze kinderen niet meer. Ze zijn voor het leven aangetast, anders geworden. Alleen
zij die erbij waren en het zelf hebben meegemaakt begrijpen dat het een misdaad is. De anderen 



leven verder in onbegrip.
 
10. Spreekt op,
Wat hebt gij gezien, oh kroongetuige ?
Het verhaal hangt van u af,
U hebt gouden sleutels in uw hand,
U schrijft het geschiedenisboek

Zo'n kroongetuige kan belangrijk zijn voor ons verdere leven. Dat kan een persoon zijn, of iets in 
onszelf dat alles relativeert. Het staat aan onze kant, maar helpt ons ook het te verwerken, ons 
ideeën mee te geven, om alles een plaats te geven. De kroongetuige maakt er een boek van, een stuk
kunst. Ook kan zo'n kroongetuige dingen aandragen die we zelf zijn vergeten.
 
11. Oh, kroongetuige,
Waart gij niet ook eens gegrepen door een stuk speelgoed ?
Was u daarna ook dezelfde niet meer ?
Oh kroongetuige,
Hoe kunnen wij u dan op uw woorden vertrouwen ?

De stille kroongetuige in ons leven ging zelf ook door dezelfde pijn en verscheuring. Daarom moet 
ook de kroongetuige geholpen worden, en voorbereid worden op de taak. Maar het is altijd de vraag
in hoeverre de kroongetuige daadwerkelijk aan onze kant staat, en of er geen nieuw spelletje met 
ons gespeeld wordt. Ook kan de kroongetuige al te ver heen zijn om ons nog daadwerkelijk te 
helpen. Vaak zijn de kroongetuiges al verloren gegaan in de strijd, en staan we er alleen voor. De 
vijand zal ervoor zorgen dat ook de mogelijke kroongetuiges uitgeschakeld worden. 
 
12. Zijn wij niet allen als blinden geleid door blinden ?
Stil kom ik tot de wet van Vur, Zij die de kennis is,
Ik zag de kennis hoog zitten op een troon van vuur,
In een zaal van marmer en ijs,
Ik zag haar hoog zitten op de traan,
Tranen van vuur, op een dag van ijs
 
Op zulke momenten mogen we komen tot de Vur, de hogere kennis. In de hogere kennis is er voor 
alles een oplossing. Alles hoort bij het verhaal, alles zal een plaats krijgen en nut. Alles is waardevol
in de hogere kennis. Hier moeten wij ons in harden, en deze kennis komt in het ijs, in het afstand 
nemen van alles, om zo overzicht te krijgen. Onze problemen zijn maar tranen van vuur in een zee 
van ijs. Het weegt niet op tegen het grotere verband. De Vur regeert over onze tranen. De Vur heeft 
de traan overwonnen. Ook zal de traan onze troon worden. Het vuur wordt onze troon, op de dag 
van ijs, in het grote Ragnarok, de Tahulen in de amazone taal. Het ijs zal het vuur in de juiste 
vormen gieten. De mens moet zicht gaan krijgen op het wonder van deze dualiteit.

13. Ik riep haar, maar zij scheen mij niet te horen, of niet te willen horen,
Toen klom ik tot haar op, maar gleed verder weg dan tevoren,
In de putten van sneeuw, tot de meren van ijs,
Totdat een oceaan mij overstroomde

Voordat dit moment tot ons komt worden we eerst door deze dualiteit overweldigd. Alles moet 
meervoudig gezuiverd worden. Eerst moeten wij nog meer afstand nemen, om te komen tot het 
eeuwige ijs. Hierin wordt het vuur gezuiverd en gevormd. Wij moeten onthechten. Er moeten 
schermen komen tussen de mens en al het andere. De mens moet tot verhalen-afstand komen.
 



14. Een golf overweldigde mij, en nu ben ik hier,
Wij kunnen niet tot haar naderen,
Tot het ijs zullen wij wegglijden
 
Telkens weer moet die onthechting plaatsvinden, totdat het gezuiverde wortel kan schieten. Hierin 
mag niets overhaast worden. De mens moet wedergeboren worden in het ijs. Dit is ook de ervaring 
van het eeuwige Pniël. Het ijs roept ons. Het vuur is gevaarlijk.

15. Ik smeekte tot de kennis,
Maar ik gleed nog verder weg, tot een duister rivieren-gebied
 
Ook het licht is gevaarlijk. Vandaar dat het ijs ons naar de duisternis zal leiden, in de Ragnarok, de 
Tahulen. Hier zullen we geleid worden tot de rivieren, de onderverdelingen van het water, het 
verleden. Hierin is de kennis verborgen. Het verleden is een gave.

16. Wij kunnen niet tot haar naderen, de afstandelijke is zij,
Zij woont ver weg en hoog op de traan,
Wees daarom dankbaar met elke traan in uw leven,
Zij weerspiegelt haar
 
Als een brug van tranen is de weg tot de hogere kennis. Het water komt tot leven door de tranen. 
Elke traan verbergt de hogere kennis diep binnenin.

17. Wij zagen haar door een mysterie,
Als door de spiegels van haar tranen

In de tranenspiegels zien we de ware identiteiten en de ware kennis.
 
18. Een mens kan niet tot haar komen,
Als beesten kwamen wij tot haar,
Over een brug van tranen

De mens kan op zichzelf niet tot de hogere kennis komen, maar moet eerst gebroken worden, en 
komen tot de natuur, de creatieve oorsprong. De mens is de climax van de natuur en daar mag niet 
te snel naar gegrepen worden. Veel beesten werden mens door diefstal en overmoed, door bedrog. 
Zij wilden de prijs niet betalen. Zij zullen weer worden tot beest. Zij zullen hun mensheid verliezen.
De mens is het loon, niet de genade. Alleen in eerlijkheid en zelfverwezenlijking kan men waarlijk 
mens worden. In overmatig projecteren is het pad tot de dood. "Gij zult u geen gesneden beelden 
maken en die dienen," is een metaforische waarschuwing hierover. Het kunstmatige is gevaarlijk. 
De projectie is het ware niet. De mens moet teruggaan tot de natuurbron.
 
19. Wij kwamen hier als een beest,
Ontdaan van alle menselijkheid,
Als beesten zijn wij door haar geschapen,
Om haar beeltenissen te dragen

Het dier is het verstandigst. Het spreekt niet, omdat het dier weet en beseft hoe groot het oordeel zal
zijn over hen die overmoedig spreken. Haastige spoed is zelden goed. Het beest leeft door de 
metaforen van het leven. De overmoedige mens grijpt de macht en maakt alles kapot. Daarom 
moeten wij eerst weer leren beest te zijn. Wij moeten leren reflecteren, niet projecteren.
 
20. Ken het beest,



Anders zult gij haar nooit kennen,
Volg het beest, terug tot de traan

Dit is een pad wat de mens moet begaan, helemaal terug tot de verloren hogere kennis. In de traan 
ligt het wonder van creativiteit besloten, en het wonder van transformatie. In de zee van tranen 
worden wij weer beest, worden wij weer onderworpen aan de natuur, waar wij onze valse 
menselijkheid verliezen. Dit is een grote winst.
 
21. Zo kunnen wij weer mens worden door het beest,
Door de traan, haar stem te verstaan

Als het dan zover is, als we de prijs hebben betaald en de vurige schat van verborgen hogere kennis 
hebben gevonden, dan kunnen we vanuit de natuur weer mens worden. Het zou ons opbranden als 
dit zou gebeuren voor zijn tijd.
 
22. Ik riep haar en ze kwam maar niet,
Ik moest eerst dieper gaan,
Tot de spiegels van haar tranen
 
Dit is ook waarom de hogere kennis vaak niet antwoordt. Wij moeten eerst dieper gaan. Wij moeten
de ware kennis zelf vinden. De traan spreekt op een andere, diepere manier. De sinterklaasgidsen 
verwennen de mens, en leiden hen tot de slacht. Zij verlammen de mens door het overwoord. Zij 
stellen goden over de mens aan die met een schijn van overvloed de mensen uitzuigen als 
parasieten. Er is geen zelfverwerkeling, alleen in oppervlakkige projectie het aanbidden van 
afgoden. Hierin verandert de mens niet, maar wordt steeds erger. De goden dienen dan slechts als 
een verzekeringsmaatschappij. Dit is allemaal sterke voorouderlijke energie. De mens is een 
voorouder-aanbidder geworden. Om hieraan te ontsnappen moet de mens tot de tranenzee komen 
totdat de werkelijkheid daarin wordt weerspiegeld. Dit is een plaats diep onder de grond, ver 
verwijderd van de samenleving. De mens betaald een hoge prijs om hier te komen.

23. Zo draaien de spiegels in hun hoofd,
Zij zien haar niet,
Alleen de weerspiegelingen van kennis

Die kennis dringt zich niet op, maar geeft glimpen, weerspiegelingen, vaak cryptisch, die de mens 
moet volgen. Niets wordt gemakkelijk gemaakt. De vaagheden moeten het puzzelvermogen van de 
mens opwekken. De mens moet de ware identiteit terugvinden.
 
24. Wij zijn verdwaald in een spiegelpaleis,
In een spiegelparadijs,
Wij kennen de kennis niet,
Oh kennis, doe ons U vinden
 
In dit spiegelpaleis van tranen zullen we ongetwijfeld verdwalen, om nog meer doorgangen van 
tranen te vinden. Uiteindelijk zal dit ons tot de ware kennis leiden. 

25. Hemelse kennis, tronende op de traan,
Opgeborgen in de rode traan,
In de dagboeken van ijs

Rood als de kleur van de verhalen. In de rode traan is dus al het lijden gerangschikt en verwerkt, 



getransformeerd. Het is creatief materiaal. In het ijs, het afstand nemen, ontstaan die verhalen, 
worden die verhalen zichtbaar.
 
26. Zoveel wachters op de muren,
Als de wachters van de rode traan,
Maar zij is diep in de wildernis

Het verhaal is de beker, de trofee. Dit wordt dus goed bewaakt door de loon-principes. 
 
27. U bracht mij naar het Paradijs, in Uw Wil wil ik gaan.

Bij Uw geheim wil ik zijn.

Als we dit wonder kennen, het wonder van de creatieve tranen, dan willen we dit verdienen, dan 
willen we gehoorzaam zijn aan de hogere kennis. Dan hebben we een doel in ons leven.

28. U doet mijn gordijnen open, tot zachte dromen.

U maakte de schelle tonen in mijn ziel, tot bellen van U.

De hogere kennis kan alles transformeren, kan overal het nut van doen inzien. Alles is bruikbaar 
materiaal voor de kunstenaar. 

29. U tuchtigt mij met Kennis, om het om mijn hals te hangen, in Uw geheim. U hing het door mijn 
haren en verzegelde mijn voorhoofd. U liet mij dalen in de putten der nachten.

Voor dit doel gaan we door de diepe nachten heen. Wij blijven hierin aan de hogere kennis 
verbonden, als aan een koord van elastiek. Ook de halsketen laat ons in de kennis blijven, door de 
tucht, zodat we niet van Haar afwijken. De tucht is zo een hoge beveiliging. Dit wijst op de heilige 
gebondenheid, de hemelse automatismes.

30. Opent uwe heil'ge weg, een heilig pad vol vreemdelingen. Waak over onze zielen, schenk Uw 
woord tot een doorgang over bruggen.

Wat we op het pad ontvangen en vinden zijn belangrijke sleutels. Ook vreemdelingen kunnen 
sleutels zijn. Daarom moeten we alle kleine details van het pad op waarde schatten. Niets is zomaar.
Vaak is er ongeduld omdat we bang zijn iets te missen. Maar elk moment van de reis is zo 
waardevol, speciaal en cruciaal dat het onze speciale aandacht verdient. Elk moment moeten wij 
koesteren, als een kind opvoeden, en ons erdoor laten opvoeden.

31. Laat ons niet in zonde glijden. De rust van uw beminnelijke schuilplaats, onder de putten heeft u
het neergezet, wij komen tot u, in bewondering. Wij sluiten onze ogen, en denken aan U. Aan U, die
ons leven schonk, aan u die ons opzocht in onze kerkers en putten, en leidde ons tot de diepere weg.
Van onderen kwam u. Laat ons dan dichterbij komen.

Wij mogen mediteren op hoe de hogere kennis ons dieper in de putten liet glijden tot de andere 



wereld. Juist dieper in de put komen we uiteindelijk bij de schuilplaats, tot onder de put. Gewoon 
rechtstreeks uit de put is de weg niet. De hogere kennis komt ons altijd van onderen tegemoet. Het 
gaat om het diepere pad, het onderliggende pad, niet het pad wat de stad ons aanbiedt.

32. Neem ons op in Uw lieflijke hand, in Uw paradijs, waar wij in vrede kunnen leven. Genees ons, 
en leer ons. Dank u dat u tot ons bent gekomen. Ja, diep in uw putten zonken wij, totdat u ons nam 
tot de dieptes van U. 

Het paradijs is onder de put, niet boven de put. Boven de put is het valse paradijs, een 
schijnparadijs, de materiele werkelijkheid voor de rijke mensen. Dit grote bedrog leidt tot de dood, 
maar de diepte van de put leidt tot het leven. Wij mogen hierom blij zijn met de putten in ons leven. 
Het is voor onze genezing en bescherming. Zouden wij niet meer hier van willen leren ?

33. Op de bodem van onze putten vonden wij Uw weg. Leidt ons, neem ons mee.

Wij worden in de put niet alleen gelaten. Hoe dieper in de put hoe meer wij geleid worden. De 
hogere kennis is onze gids. Zo vinden wij het ware pad weer. Door wie willen wij meegenomen 
worden ?

34. Overstroom mij met uw gloed, een bloeiende, groeiende ochtendvloed.

Ik gloei wanneer gij mij aanraakt. Ik sta in brand, wanneer gij aan mij denkt.

Ik kom altijd tot uw holen. Ik ben nog nooit zo diep geweest als nu, in de dieptes van uw velden, 
kom nu, en doe mijn diepste verlangens ontwaken.

Er zijn ook goede verlangens. Het ware verlangen is naar de hogere kennis. Tegen zulken is de 
hogere kennis niet. De hogere kennis komt tegemoet aan dit ware verlangen, dwars door de put 
heen. Er zal ook een ochtend wezen in de nacht, een ontwakend besef, als een vuurgloed in ons hart,
als het overspoelende morgenrood. Als wij aan de hogere kennis denken, dan zal de hogere kennis 
ook aan ons denken. Dit is het geheim van het hogere vuur.

35. Tot dit paradijselijke eiland, zij is de veldheerin, de Heilige. Overstroom nu ook mij, vergeet mij
niet, wanneer je schrijft. Laat mij binnen in U, ik ben gemaakt aan U gelijk.

Wij moeten gelijk worden aan de hogere kennis, want dat is de enige manier om de hogere kennis 
binnen te gaan. De hogere kennis eist verandering en het in de praktijk brengen van de lessen. De 
hogere kennis eist dat wij het geleerd hebben en dat wij zijn geslaagd. Wij moeten het wonder van 
de hogere kennis ontvangen waardoor onze levens niet meer dezelfde zijn.

36. Bescherm mij tegen de kou. Mijn hart is zo koud, ik ben als een blok hout, tot U mij kust, dan 
ontwaak ik tot hartelust. Dan voel ik alles in mij branden. Oh, waarom hebt gij mij geslagen ?

Eerst moet al het valse vuur doven. Dit is een koude ervaring die de mens in verwarring brengt en 
vol van vragen : "Waarom hebt gij mij geslagen ?" De hogere kennis moet ons losslaan, ons wakker 



slaan. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De mens heeft een bitter medicijn nodig. 
Mierzoete snoepjes gaan de mens niet helpen, maar brengen de mens dieper in slaap. 

37. Tot Uw dieptes ben ik gevlucht, want de vijand zat mij achterna, nu heb ik haar gekust, en vele 
zonden bedekt. Haar tabernakel bouwde ik, nu heeft zij mij gezien. In haar heb ik mijn troon. Oh, 
waarom hebt gij mij verlaten. Steeds zoek ik naar U, steeds droom ik over U. Vaak kan ik er niet 
van slapen, het maakt mij zo moe. Waarom hebt gij mij geslagen ? Heel mijn leven geef ik U, waar 
moet ik anders naar toe. Zij zitten mij op de hielen. Tot U kan ik vluchten.

Ook als wij hebben ingezien waarom we moesten lijden, wat het doel ervan was, daarna zien we het
soms niet meer, en moeten we de les opnieuw leren. Wij moeten erin volharden. De vijand slaat om 
ons te vernietigen, maar de hogere kennis slaat om ons tot leven te brengen, om ons te beveiligen. 
De pijn is een alarm zodra we te dicht bij het gevaar komen.

38. In veiligheid kom ik, maar ik kan uw huis niet vinden. Nog steeds slaat gij mij, hoelang zal het 
nog duren. Neem mij aan, ik ben een arme, te zwak om tot U te komen, maar te sterk om door de 
vijand te worden weggenomen. Neem mij aan, ik ben een arme, ik kan uw huis niet vinden, alles 
stroomt van mij weg. Toe, leidt mij, breng mij terug op het pad, en bedek mijn zonden.

De heiligheid van de hogere kennis zal ons blijven waarschuwen en vermanen totdat wij in het 
binnenste van de hogere kennis zijn gekomen. Dat is een lange zoektocht waarin we alles verliezen, 
alles moeten opgeven. Als we teveel baggage hebben worden wij niet toegelaten. Geef alles terug 
aan de hogere kennis.

39. Ik hoor Uw stem in de verte, bij de avondkoelte verlang ik naar de rust, maar gij laat Uzelf niet 
snel kennen, ik wacht op U. Kon ik maar Uw wonden begrijpen.

Wij kunnen de hogere kennis niet forceren. Alles komt stap voor stap door natuurlijke processen, 
het wonder van het groeien. De hogere kennis is schichtig en vluchtig als een dier. Er zal veel tijd in
gestopt moeten worden om een relatie aan te kunnen gaan met de hogere kennis. Maak één 
verkeerde beweging en het dier zal wegvluchten.

40. Zij hebben mij bedrogen, en daarom vlucht ik tot U. Ik ben nog niet tot Uw woning gekomen, 
maar stil en stap voor stap zal mijn droom uitkomen.

Ook moeten wij stilte beoefenen, waarin de hogere kennis de ruimte krijgt om het te openbaren, als 
een stortvloed van hogere gedachtes. Het hart is stiller dan het hoofd, daarom moeten we ook dieper
ons lichaam in, leren ontdekken hoe het werkt.

41. Hebt gij mij ooit gehoord, toen ik tot u bad. Hebt gij mij ooit gezien hoe ik naar u verlangde. 
Mijn hart bonsde reeds toen ik jong was in mijn hoofd, toen ik gedichten tot u zond. Gedichten van 
volwassen taal, maar gij hebt mij tot de wildernis gezonden.

De mens probeert de hogere kennis op allerlei manieren te bereiken. Het hogere blijft interessant 
voor de mens. Dat kan al van jongs af aan. Het kan een groot deel hebben in de fantasie van een 
kind. Vaak weet een kind het nog beter uit te leggen dan een volwassene. De volwassene is vaak al 



helemaal opgeslokt en geconditioneerd door de materiele realiteit. 

Daarom is het belangrijk te dromen. Wij moeten loskomen van de nachtmerrie van de materiele 
werkelijkheid, want het is de onwerkelijkheid. Er gebeuren daar dingen die niet door de beugel 
kunnen in letterlijke zin. Daarom moeten we tot de symbolische werkelijkheid komen. Hier moeten 
boeken over komen, anders gaat de mens er aan. De stad is de nachtmerrie, klaar om de mens op te 
slokken. De wildernis is de ruimte waarin alles herzien kan worden. Ook juist daarom lijden wij en 
lopen wij rond met veel onbegrip, om los te komen van de stad en om tot het hart van de wildernis 
te komen. Wij zouden met niets minder genoegen moeten nemen. Dit is het pad. Het overige is 
overbodig. Zij die het lijden niet willen, willen de hogere kennis niet. Zij die de hogere kennis 
willen zien in het lijden een doorgang. 

42. Heilige heerin der bergen, heb medelijden wanneer ik tot U kom. Wanneer ik in Uw nabijheid 
een verkeerd woord uitspreek, straf mij niet te zwaar. Ik ben jong en onhandig van hart. Werp mij 
niet van te hoge bergen. Gooi mij niet in te diepe zeeen, want ik kan niet zwemmen in zulke 
woestenijen.

Lijden komt vaak met angst, ook angst om nog meer te lijden want het doet al zo'n pijn. Wij 
proberen dan het lijden af te remmen en van het lijden weg te vluchten. Dit is angst. Angst is een 
onderdeel van het lijden waar we doorheen moeten. Het lijden moet zo groot worden dat we er van 
proberen weg te rennen, anders is het het lijden niet. Als we er met een zoetsappige glimlach bij 
zitten, dan is dat het ware lijden niet. Het lijden moet ons tot de verbrokenheid leiden, tot de heilige 
vreze, om daarin de waarheid te ontvangen, het gesprek met de allerhoogste kennis. Er moet een 
nieuwe, diepere omgangsvorm komen.

43. Denkt niet dat ik sterk genoeg ben de haaien te bevechten. Ik ben nog jong, en zwak. Straf mij 
niet te zeer. Denk niet dat ik wijs genoeg ben filosofen te misleiden. Ik ben nog een kind, teer en 
hulpeloos in de woeste hand der aarde. Laat me weten wanneer gij wilt spreken. Ik ben Uw 
spreekbuis, als het aarden vat. 

Wij kunnen de allerhoogste kennis niet dicteren. Angst is het eerste teken van verbrokenheid, wat 
leidt tot het smeken, maar het kan ook nog een stuk trots zijn.

44. Vorm mij als klei, maak mij sterk in Uw hand. Maar gij hebt mij enkel zwakheid gegeven, in 
een droomwereld verkeer ik nu. Ik ben te zwak om op te staan, gij heilige heerinnen der nachturen. 
Een woesteling ben ik nu, op mijn reis heb ik nooit rust. Leer mij Uw wonden zien. Zij genezen niet
snel. Ik ben genaderd tot de vulkaan.

De grootste sterkte komt door de grootste zwakheid. Dat is een ijzeren natuurwet. Dit kan alleen 
bereikt worden door de droomwereld. Wij moeten hiervoor de wachters van de nachturen 
ontmoeten.

45. Voer ons door de donk're dagen, leer ons U beter te kennen, en laat ons tot de uurheerinnen 
gaan.

Elk seizoen, elk uur, heeft zijn eigen vijand, en zijn eigen leider. Wij moeten komen tot de kalender 



van de eeuwige kennis.

46. Ik kan je niet zien, je bent te ver weg. Ik kan je niet horen, je stem is zo ver weg. Ik hoor alleen 
wat gefluister, maar wie is het, ik weet het niet. Is het Uw boodschapper, of is het slechts de wind. 
Gij komt overal te laat.

Wij kunnen geen ijzer met handen breken. Het raadsel van het ijzer moet opgelost worden. Het kan 
dus alleen vanuit de diepte benaderd worden. Voortdurende rechtstreekse communicatie met de 
hogere kennis is ook onhaalbaar. Alles moet verdient worden, en alles gaat subtiel. De hogere 
kennis heeft namelijk al tot ons gesproken, en dit is opgeborgen in het verleden. De boodschap is 
veilig verzonden. Veel werk zal er zitten in het ontdekken en openmaken. Zo worden wij geen 
praatgrage communicatie-verslaafden.  

47. Waarom hebt gij ons weggeduwd, in duisternis zoeken wij U. Neem ons mee, straf ons niet te 
luid. Neem ons mee tot U.

De verworpenheid is een groot raadsel. Wij voelen ons vaak verworpen door het hogere, omdat het 
zo onbereikbaar is. Zo verwerpt de mensheid ook voortdurend. Je moet aan van alles voldoen om 
mee te tellen, en alles gaat zo snel. Het kan een mens boos maken en bang. Dit is slechts een 
schaduw van de hogere kennis. De reden is dat alles door natuurlijke processen moet gaan, en niet 
rechtstreeks. In het rechtstreekse is geen leven. Het rechtstreekse dooft de hogere zintuigen uit en 
creëert een ten dood gedoemde schijn-werkelijkheid.

48. Wij lopen tegen muren op, wij kunnen niets beginnen. Onze stem ketst telkens terug, ten dode 
opgeschreven. En gij komt altijd te laat, gij bezoekt ons in de hel.

"Oh, als u nu maar eerder was gekomen, dan hoefden we hier niet allemaal doorheen te gaan, dan 
waren we nog zoals we waren," denkt de mens weleens. De hogere kennis komt alleen na de 
verbrokenheid. Dit is een harde, eeuwige wet, voor ons eigen bestwil.

49. Hoe kom ik daar, hoe ken ik jouw hart. Door smart, kom ik tot overig land. 

Het lijden is de sleutel tot onze verdere reis. Alles in het verleden is bruikbaar en is ons paspoort tot 
andere gebieden op ons pad. Door het lijden leren we ook de ander kennen, want het lijden wat op 
ons pad kwam weerspiegelt de ander.

50. Is daar dan geen andere weg, moeten wij voor eeuwig lijden, is daar dan geen andere ingang ? 
Toe, vertel me. Is tijd te overbruggen ? Waar de tijd smelt, tot een nieuw begin.

Het lijden is op zich het probleem niet. Het vertelt een verhaal en is symbolisch, als een onbekende 
taal. Als die taal geleert wordt zal alles wegsmelten en veranderen. Dan komen wij tot de diepere 
energie, een nieuwe schepping.



51. Ik ken je nog steeds niet, na deze nacht. Ik zie je nog steeds niet, jou, één en al pracht. Ik hoor je
niet, waar ben je gebleven. Hier liggen tranen van het verleden, en mijn deken spreidt zich als de 
hel, waar ben jij ? Ben ik dan alweer bedrogen ? Waar kan ik anders heen.

Alles komt in kleine stukjes. Niet in één keer. Wij moeten met de fragmenten werken. Zomaar alles 
voor niets is het leven niet. Het leven wordt stukje bij beetje opgebouwd door natuur-principes. Het 
bouwpakket is al gegeven, en er komen steeds meer onderdelen bij.

52. Heel zacht in de morgen, verlegen sta jij aan de poorten, met je hand uitgestoken. In lompen 
gekleed ben jij, als de pracht van het getij. Schoonheid van teed're woorden verspreidt je.

Ook de natuur onderwijst ons, samen met de verbeelding, de fantasie. Zodra we het kunnen 
bedenken, dan is dat een stukje van de hogere kennis. Ga nooit lichtzinnig met fantasie om. Fantasie
is kunst, als een diepere drijfveer van het leven. Het is de hogere energie. 

53. Al wat ik nodig heb ben jij, de aarde wil mij verscheuren, bescherm mij, en leidt mij tot jouw 
putten. Ik wil jouw littekens zien.

De mens wordt zich bewust dat er niet geleefd kan worden zonder het andere. Op één been kan de 
mens niet staan, daarom maakt de mens een brug van touwen in de wildernis. De mens gaat naar de 
overkant om te kunnen overleven.

54. Laat me je voelen waar je pijn hebt, waar je mij bent vergeten.

Ook is het andere naar ons op zoek. Daarom hebben we soms pijn. Het is het gemis van het andere. 
De dingen passen niet in elkaar. Vaak is er ook nog een derde nodig, een brug.

55. Zo kent gij ook het geheim der twee ogen. Zij zijn twee wonden.

Zo is het ook met de ogen. Het zijn twee wonden die een derde nodig hebben. Door twee ogen 
alleen kun je niet leven.

56. Zo kent gij het geheim der twee lippen, want zij zijn twee wonden. Zo is dan ook het hart een 
wond.

Zo is dat ook met de lippen. Zij hebben een derde nodig, een brug. Die brug is het hart, maar dat is 
nog maar het begin. 

57. Ook de benen zijn wonden.

Twee benen kunnen op zichzelf niet leven. Het zijn twee wonden die een brug nodig hebben, het 



hart. Alles moet verbonden worden aan het hart. Het hart is de brug, en ligt diep verborgen in de 
mens. Niet het lichamelijke hart, maar het hart van het hart, de kern van de ziel, waar de hogere 
kennis woont.

58. En zo zijn de vijanden door hun val tot bloemen geworden.

Ook de vijand zal terugvallen in de natuur, en een deel van de natuur worden. De vijand zal weer 
plantaardig worden, als een bloem.

59. En ik zag de vruchtbaarheid als een wond, een zeer tere en zachte wond, vele malen doorstoken,
als de veelvuldig geslagen wond.

De hardvochtigheid van de natuur is nodig om de muren van de stad te breken. De natuur zal 
overweldigen. De natuur heeft niets te maken met de wetten van de stad. Vruchtbaarheid is niet te 
plannen. Het is iets wat gebeurt in de oorlog in de wereld van de ziel. Het is als het borduren, als de 
bruggen tussen de wonden, wanneer het contact maakt met de kern van de ziel, het hart.

Zoals het Eeuwig Evangelie het poetisch voorstelt in de Nieuwe Openbaring 6, in het eerste 
hoofdstuk : 

7. Het bloedt als u mij borduurt. Als een spin steekt u, wat heb ik dan gedaan ? Ik ben zo blij dat u 
er bent. Maar waarom haalt u mijn wonden dan niet weg. 8. Bent u dan de duif des kruizes, een 
vogel van het leed, om ons een boodschap te verkondigen. 9. Zoveel wazen voor mijn ogen. Als 't 
vallen in een diepe put. Uw webben hebben mij opgevangen. 10. Ik ben verstrikt in uw tederheid en
zorg. Geen weg eruit, ik zal hier moeten blijven. Ik weet niet alles, maar ik ken het leven. Alles is 
maar voor even. 11. Stil zal u betekenissen veranderen, en de gezichten der mensen. 

12. Rozendoorn, als een koor mij omhult. Rozendoorn, als het raam van de tederheid en de zorg. 
Geen vijanden meer, alles is de naald van de Heer. 13. Oh ja, het steekt me diep, maar U bent het 
die mij riep. 14. Rozendoorn, als een echo uit de nacht, makende al het harde zacht, zoveel draden 
van tederheid en zorg geweven door mijn wonden, totdat alles tot onder het roze zakt.

En in de Openbaring van de Rode Steen 5, in het tweede hoofdstuk :

4. Witte roos, tederheid na de steek, wonden veelvoudig gestoken, nu spiegelt het dan in de wind, al
die gezichten die ik was vergeten.

En in Joringel, in het derde hoofdstuk :

1. Te vaak in mijn wonden gestoken, nu ben ik tot onder het zachte gedaald, tot diep onder het roze, 
in de dieptes van een arm bestaan, geen kracht om op te komen, geen wil om op te komen, ik ben al 
bijna onder het hete gedaald, tot een wespenkoning, hij maakte in mij woning, een kroon van armoe
gaf hij mij, om rijken te beschamen. Kijk nu naar mij, en durf niet meer, ik ging door de grote 
scheur. Geen kracht meer om te ontwaken, geen wil meer om te ontwaken, tot diep onder het bruine



gedaald, de hete spiegel had geen naald, maar pijn is daar in tederheid, waar Brannan heil schenkt 
aan de armen, tot het oer geleid, oh, ga nu niet afhaken, want dan zullen zij hun werk staken. Een 
wespenvest is wat ik kreeg, met wapens van het oer. Onder het koude ben ik gegaan, een 
wespenkoning raakte mij aan, je kunt me niet beschuldigen, je kunt me niet eens verstaan. De 
zachte hand, een grote pijn, als bliksem tot je komende.

2. Er groeien veren binnenin waar ik te vaak ben gestoken, veren binnenin waar ik de moed opgaf. 
Van binnenuit hebben ze me opgegeten, ben ik nu dan net als hen ? Ben ik één van hen, sinds zij 
dan in mij woning maakten, veren groeien tot elkaar, diep binnenin, terwijl zij ernaar staren. De 
naald is veer geworden. Telkens als zij steekt wordt zij dan zachter. Grote veer, toe maak dan in mij 
woning, een zachte hand, een grote pijn, als bliksem tot je komende, als de melk van 't reine. In een 
doodstrijd, tot onder het zachte gedaald, een nieuwe pijn bevrijdde mij, in zacht vuur te ontwaken, 
tussen rozenschuim en lelieschuim, waar een donk're nacht het op heeft gegeven, tot onder het 
donk're gezakt, waar donk're lichten grommen, hier hebben zij zo lang op gewacht, waar 
schilderijen branden, tot onder het hete gezakt, hervond ik mijn macht, om door mijn spiegel weg te
dalen, een wespenkoning nam mij mee. Is dit het boek, waar ik in kan wonen ? Veilig na al die 
jaren, het kostte me alles, van veer tot veer ga ik.

 

En in de Nieuwe Handelingen, in het vierde hoofdstuk :

1. De geuren van het kruis, wanneer de spin het hart heeft bereikt, om daar te steken, en daar te 
breken, om het te maken tot een konijnenhuis. 2. Daar waar konijnen wonen, met de parfums van 
het kruis, vol met zoete dromen. Liefste, ik ben weer thuis. 3. Ze hebben me stijf gespoten, maar ik 
draag nu de bloemen van het kruis. Als een boom des velds ben ik nu, waar konijnen in wonen, 
waar raven op landen. 4. Ze hebben me stijf gestoken met angels, lief, maar 'k draag nu de honing 
van het kruis, naar jou toe stromende. 5. Laten we samen weer gaan spelen, de oorlog is voorbij. Je 
hebt kaprunnen in je haren, karbulijnen om je vingers, als de sieraden des hemels. 6. Op het 
reukofferaltaar, zoveel offers voor een reuk. 

7. Ze hebben me gestoken, die bijen des hemels, en nu ben ik dan honing van het kruis, driemaal 
verbroken, driemaal op dezelfde plaats gestoken. 8. Ze schiepen daar een wond in een wond, als een
waterig trauma, geen kracht meer om op te komen. 9. En de derde steek was dan om te doden, om 
mijn ogen te openen. Ze stak mij diep, de zoete spin, en nu stroomt geurige wijn. 10. Het gebak der 
eeuwen is niet meer te vertrouwen. Steek mij nu, voordat het te laat is. 11. Ziet het bloed is vlees 
geworden, waar winden tezamen komen, waar harten elkaar verstaan, zo diep gestoken. 

12. Vlieg nu met mij mee, naar konijnen in reukwateren, waar vissen zich verblijden, voor elk kruis 
is er een bloem. 13. Wacht dan wat het kruis zal worden, het is maar zaad van een boer op zijn 
akker. 14. Voor elk kruis is er een spin, wij hebben zoveel armen. 15. Ziet, de naald is dan een angel
geworden, driemaal gestoken, driemaal verbroken, 't zijn insecten van het kruis. Zij kennen allen 
het konijnenhuis. 16. Zij stak het brood in mij, nu heb ik dan beleg, met radijs en karmozijnen, en 
het topaas is nu mijn heg. Zij mengde wijn door het meel, vreemde wijn, van een konijnenkasteel.

En in het negende hoofdstuk :

7. Hebben wij macht over de dood, als wij viermaal zijn gestoken, als bloed tot wijn wordt. Het 
bloed is vleesgeworden, het heeft onder ons gewoond, maar wij hebben het niet geweten, wij 
hadden alles vergeten, in de vierde dood. 8. Ik kom tot het morgenrood, om alles terug te draaien, 



maar ik kan de tijd niet draaien. 9. Ik wacht om een vijfde keer te worden gestoken. In al die ellende
keer ik mij, we ontmoeten elkaar zij aan zij. 10. De konijnenkoning maakt weer woning. Na de 
muis komt hij weer aan het kruis. Dat heb je met twee holen, die met elkaar vechten om de 
doornenkroon. 11. Dat heb je met zoveel vogels, die van strijdtonelen houden. 12. Zij spinnen daar 
en borduren daar, de nieuwe klederen van de konijnenkoning, eerst scheuren zij, dan naaien zij, en 
maken zij in hem woning. En zingen zij, al zijn woorden tot een kroning, maar de stilte is het meest 
zoete in zijn woning. 13. Heb je daar wel eens over nagedacht, ze wisselen elkaar af, de muis en de 
konijnenkoning. 14. Ze helpen elkaar, ook duwen zij elkaar, tot de laatste snik, hebben ze van elkaar
vernomen. 

En in het tiende hoofdstuk :

1. Zij heeft mij vijf keer gestoken, zij heeft mij vijf keer gebroken. 2. Alles deed pijn, maar van het 
kruis zingt zij, als van zoete dromen. 3. Wij weten niet welke dieren wij raken, wij weten niet welke
snaren wij raken, hen die geslagen zijn door het kruis. 4. Wij weten niet welke reukflessen wij 
openen, na vijfmaal gestoken te zijn. Na de vijfde maal, alles is voorbij. 5. Na de vijfde maal, alles 
weer één taal, na de vijfde seconde, alles weer verbonden. Het leek wel duizend jaar, maar het was 
maar een seconde. 6. Als je zo diep gestoken bent, dan beleef je alles anders.

En in Hermitaten, in het eerste hoofdstuk :

23. Ik ben gestoken door duizend rozen, zij brachten mij tot een liefdeswei, waar koeien bloeiden 
aan de bomen, in Brannan waren zij. Ik kan niet meer eten, ik kan niet meer slapen, in zwijm 
brachten zij mij.

En in de Openbaring van Maser, het vijfde hoofdstuk :

1. Zij dan die niets weten hebben veel te lijden, maar de slaap brengt hen tot rust en zwijm. Zij 
borduren daar in nachtgedichten. 2. De Heere heeft van meet aan de rust gespannen, tot een boog 
om hen van de canon te weerstaan. 3. Opent dan uw poorten en laat de vogel wijd vliegen. De 
nieuwe dag breekt aan. Wie zou haar niet omhelzen. 4. Zij is de doornenkroon des Heeren. Zij sprak
in vuur en heimwee. 5. Ja, tot slaap brengt zij, allen die Haar vrezen. 6. De doornen hebben diep 
gestoken, nu zet dan de rust in. Zij die dan niet diep wilden lijden, hebben haar gemeden. 7. Maar 
eens reikt de doorn tot de geest, tot de dieptes van het tweede, en dan zullen de poorten van slaap 
opengaan. 8. De naald is diep gestoken. Zij wist niet wat ze zei. Nu zijn ze weer van jou, die rozen. 
Ze zullen je breken, zij aan zij. 9. Want de Heere brengt hen die diep lijden tot verbrokenheid, en 
dan breekt een nieuwe dag aan. 10. Nee, je kunt de rozen niet ontwijken, wanneer zij opstaan en 
marcheren, tot de gebroken ruiten komen zij, om verder in te breken. 11. Ja, als een dief in de nacht 
komt de Heere. 

15. Als een koningin in haar paleis, bespeelt zij de viool. Zij werd dan gemeden, zij is de 
doornenkroon. Maar kinderen volgden haar, kennende haar geluk. 16. Zij bracht hen tot de rivieren, 
tot de wateren van slaap. Zij bracht hen zwijm en verdoving door haar steken. Als het vuur der 
rozen was zij. 17. Zij brak het hek der eeuwen. Zij leefde onder de rode kap. 18. Zij kwam uit het 
kruis, als vuurnood van de rode kap. De vurige steken der rozen beminden haar in zilver, en zij 
bracht het goud voort als de honing.



23. De doornenkroon als het hart der zee, als geheimenissen van zeemannen. 24. Laat haar dan de 
touwen tot rust brengen. Ze hebben te lang gewerkt. Laat zij hen brengen tot Spricht. 25. Waar 
deuren openen komt haar naam, waar ramen breken glijdt zij binnen. Zij is als de slang des kruizes, 
komende tot al die haar beminnen. 26. Het kruid van slaap brengt zij, en de roerselen der wind. 27. 
Zoudt iemand haar verachten, zij brengt hem neer. Zij geeft het loon der slaap aan allen, naar de 
mate waarmee zij meet. 28. Onrechtvaardig is dan het oordeel over hen die onrechtvaardig waren, 
maar haar onrecht is rechtvaardiger dan het recht der mensen. 29. Zij is dan het recht der kooplieden
en der slaven. Mocht het eens uit de hand lopen, zij weet een ieder te vinden. 30. Op de zeekades 
maakt zij kabaal. Zij is de doornenkroon. 31. Toch is haar geschreeuw stiller dan de stilte der 
mensheid, en haar kabaal als het geluid der zeemeeuwen. 32. Ken haar dan in haar geweld. Zij is de 
doornenkroon des heeren. 33. Als het dan uit de hand loopt is zij daar. En merels dienen haar. 33. Ja,
zij kent de mezen op het dak, en bracht de karsuiken en de putsen tot Metensia. 34. Raakt dan het 
verleden niet meer aan, wanneer zij spreekt, maar gaat door haar geopende deuren. Haar strelingen 
veranderen betekenissen. 35. Zij draait de doelen om, en is als de draaiende heg.

Dit staat ook weer in verbinding met het witte hek van het paradijs, een ander boek van de Vur, en 
de witte roos, ook een boek in de Vur. Het Eeuwig Evangelie is nauw verbonden met de Vur. Zij 
vullen elkaar aan en leggen elkaar uit. Het Eeuwig Evangelie is het eerste boek van de Vuh. De Vuh
is het eerste boek van de Tweede Bijbel. De Vur is het tweede boek van de Tweede Bijbel.

60. En ik zag de mond en de tong, en zij waren als een wond, en als een ingang.

De tong is de wachter van de mond, maar ook de tong moet bedwongen worden. De sleutels liggen 
veel dieper in het lichaam. Een onbedwongen tong is als een vuur dat alles verwoest. 

61. En Zij stond op, en sprak haar woorden, en deze waren zeer zacht en teder. En haar organen 
waren als tranen.

Dit is het aanbreken van de dag. In het Eeuwig Evangelie komen we hetzelfde tafereel tegen in het 
gedeelte over de maagden van de uren. Ook in de Egyptologie en de Atlantische mythologie van het
Pan-tijdperk, ook wel het Nia-tijdperk genoemd, komt dit terug. De maagd is het beeld van het 
ongeopende, het ongeopenbaarde, het verborgene. Zo is het aanbreken van de dag, en zo is de 
nacht. Dit wonder gebeurt in het diepste van de nacht. Het is waarop de mens wacht. 

62. En de baarmoeder sprak en zei : 'Jou worden de sleutels gegeven van de geheimenissen van 
Haar.' En ik zag een woeste, grijze zee voor me liggen, wiens golven traag en schokkerig bewogen. 
En uit de zee kwamen heerinnen oprijzen, en zij waren de eeuwigen.

Als het geheim van de maagden geopenbaard is, dan zijn het geen maagden meer, maar heerinnen. 
Zij hebben een nieuwe schepping gebracht. In het Eeuwig Evangelie wordt er in dit tafereel nog 
steeds over maagden gesproken. In die zin brengt de Vur dus openbaring als een sleutel tot het 
Eeuwig Evangelie, en is het Eeuwig Evangelie een sleutel tot de Vur. Beiden zijn belangrijke 
onderdelen van de Tweede Bijbel. Maagdelijkheid is ook een symbool van puurheid, onbesmet door
de zonde. 

63. En toen zag ik traag bewegende wolkenhemelen.



De dag begint traag. In het Eeuwig Evangelie wordt dit tafereel in verband gebracht met het komen 
tot een grote woestijn waarin zich een grote dobbelsteen bevindt. Dit beeldt uit dat de mens tot een 
groot orakel komt. 

64. En haar keel waaruit haar stem kwam, was ook een wond, en deze wond was diep en groot.

Haar keel is een wond. Ook in het woord wonder is het woord wond een onderdeel. De keel draagt 
het orakel van de taal, wat dieper in het lichaam leidt. Vandaar dat deze wond diep is.

65. En de vruchtbaarheid van de man is een wond.

Zonder de tucht kan de man niet waarlijk vruchtbaar zijn. De dwaas die het lijden niet aanvaardt en 
alleen maar genot als doel heeft verliest hierdoor zijn vruchtbaarheid, zijn diepte. Zo loopt zijn pad 
naar het paradijs dood.

66. De hersenen zijn ook een wond.

Het menselijke verstand is een grote ziekte. Daarom moet de mens de diepte van zijn lichaam in, en 
de natuur-wetten ervan ontdekken. Velen plukken voortdurend hersen-vruchten, terwijl hun hart 
dood is.

67. Zo komt gij tot de hemelrivier.

Zodra we accepteren dat de hersenen een wond zijn die genezing nodig heeft in plaats van 
aanbidding als zijnde het absolute, en wij een reis naar het hart maken, dan kunnen wij putten uit de
hemelrivier. De hemelrivier leidt weg van het narcistische verstand, en leidt tot de bronnen van het 
hart, de kern van de ziel. Dit is als een grote ontwaking, als het aanbreken van de morgen.

68. En Temet zal grootworden, en zij zal om zich heengrijpen en grip vinden.

Zij dan zal zijn als een wolk aan de hemel.

In haar dan zijn alle vruchten van het lijden en de vruchten der dood. 

In haar dan is eeuwig leven en onsterfelijkheid.

Maar zij dan die voortijdig van deze vruchten eten zullen de eeuwige dood sterven.

En daarom heeft de eekhoorn ook altijd het chocola verborgen gehouden, opdat gij niet door de 
vrucht des doods te eten voor eeuwig zou sterven.

Temet is de paradijselijke tijd, de paradijselijke restrictie, oftewel het witte hek. Zonder dit hek 
kunnen wij nooit dieper in het paradijs komen, vandaar dat Zij fundamenteel is. Zij zorgt ervoor dat 
we zowel niet te laat zijn als niet te vroeg. In het paradijs is dus alles geordend, waarvan de hof van 
Eden, de omsloten hof, een beeld is. Temet is de godin van de Leri stam van de hof van Eden. In 



Ezechiel 31 is Eden een andere naam voor Lebanon, de witte steen. Wit is de kleur van het 
ontwaken en van het spel. Temet is de godin van de ontwaking en de morgen, en de identiteit van de
vrouw met de witte laarzen, een ander boek in de Vur. Ook is Zij de Leri stam Zelf, het begin van 
alle dingen.

69.Gij dan zult groot worden in Temet, en gij zult de mond van Temet ontvangen, onderscheidende 
de dag en het uur.

In de Vuh, het eerste grote boek van de tweede bijbel, is Zij de amazone kalender. Zij is de grote 
tocht door de onderwereld. Temet is de heilige gebondenheid waardoor we tijd leren onderscheiden,
en grenzen.

70. Hebt gij dan zeven aardse jaren geleden, dan hebt ge een seconde in Temet geleden. En deze 
seconden brengen dan veel vrucht.

In het paradijs is tijd heel anders ingedeeld, en is er ook een hele andere chronologie.

71. Bent gij dan in de seconden van Temet tot stilstand gedreven ? Dan zijt gij zalig tot het dragen 
van veel vrucht, en zo zijt gij Temet binnengekomen.

Om tot het paradijs te komen moeten we eerst helemaal tot stilstand gedreven worden in de grote 
vertraging. Dit is als een soort heilige bevriezing. Wij moeten helemaal leeg worden voor Haar, het 
paradijs, en beseffen dat het een school is. Stap voor stap zal Zij ons leiden.

72. Daarom : Zalig zij die tot Temet zijn gekomen.

Ons leven zal er zoveel beter van worden als wij tot de paradijs principes komen en ons erdoor laten
onderwijzen. Wij kunnen dan het paradijs door alles heen gaan zien, en al het lijden is hieraan 
ondergeschikt en weegt er niet tegenop. Elke heilige restrictie en elk verbod is voor onze eigen 
veiligheid, en leidt ons op het juiste pad. Het zijn richting-aanwijzers. De heilige tijd zal ons leven 
vernieuwen. Er is een tijd voor alles. In de contrasten van de seizoenen wordt alles duidelijk.

73. Zo is het lijden op aarde dan slechts een paar seconden geweest, opdat gij Temet zoudt 
binnenkomen.

In het grotere verband van de eeuwigheid is het lijden maar een flits. De mens moet weer besef 
krijgen van de paradijselijke tijd. Al het lijden heeft als doel ons te doen ontwaken tot de 
paradijselijke tijds-indelingen en tijds-definities. 

74. Ja, als snel vuur daalde het op u neer, om in ijs te veranderen. Ja, moeizaam was uw strijd op 
aarde, maar door Temet kwam het als de bliksem over u.



De mens was bevroren in de tijd. Vanuit het paradijs bekeken is het lijden slechts een bliksemstorm 
die ons opnam tot het paradijs. Het is het wonder van Temet, de vrouw met de witte laarzen, het 
begin van elk spel. Zij roept ons door de bliksem. Zij is het inleidende deel van de hogere kennis. 

75. En de seizoenen dan zijn om tot de warme gebieden van Temet te komen.

Het leven kan soms koud zijn, maar de opeenvolging van de seizoenen kunnen het haardvuur in het 
leven weer aanmaken. Dat is het wonder van de tijd.

76. In het district Irad van de Amalek sterrenhemel te Temet, daar waar de ster Bosse is. Dringt tot 
hen door, tot Bosse. Zo is dan Bosse als de weg, leidende tot het diepere Temet. Tot Bosse zijt gij 
gekomen.

In een ander boek van de Vur, de Schepping door Bosse, wordt Bosse de pilaar van de Vur genoemd
en de heilige boot door de onderwereld. In weer een ander boek van de Vur, de Lawine, wordt 
Bosse beschreven als een ijsgebied, en in de Bilha is Bosse ook de wildernis. Bosse is een ander 
mysterie in het paradijs, namelijk het Adams mysterie, wat in de Hebreeuwse grondtekst een stam 
is. Dit mysterie wordt ook wel het rode mysterie genoemd, als de vrouw met de rode laarzen, een 
ander boek in de Vur. Zij is de rode draad door het spel, de verhalen die het spel begeleiden. Temet 
is het Eva mysterie, dieper in de hof, als de vrouw met de witte laarzen.

77. Zo is hier dan het witte veelvoudig gezuiverd, en schuimen de vlokken met genezing.

Het rode mysterie kan in verschillende gedaantes komen. De naam Bosse komt zo nu en dan in de 
Vur voor, maar in haar andere gedaantes wordt ze anders genoemd. Zo is Zij ook de Rode Zee. De 
Rode Zee is een ander boek in de Vur. De Rode Zee speelt met ruimte. Tijd is ook een onderdeel 
van ruimte. De Rode Zee is een kaart, die ook weer is onderverdeeld in kaarten.

De kaarten staan voor bepaalde stralen, bepaalde karakters en eigenschappen, elementen in het 
leven, die leiding kunnen geven en deuren kunnen openen. Die kaarten kun je verdienen, en worden
aan je gegeven op de juiste tijd.

De speelkaarten vertellen een verhaal, 
Een zoete droom, voortkomende vanuit de nacht van ijs.

78. En stap dan in de boot van Bosse. Tot Bosse zijt gij gekomen.

Adam kwam tot Eva door een droom in het Aramees, door een diepe put. Als het rode mysterie tot 
ons is gekomen, dan mogen we daar gebruik van maken. 

79. Tot Bosse bent gij gekomen, tot het diepere Temet. Als de zee in de woestijn voel ik mij, de 
Temet zee. Tot Bosse ben ik gekomen, als het zachte van Temet. Hier maak ik mijn woning.

Bosse en Temet vormen een eenheid, zijn in elkaar verstrengeld. Door Bosse komen wij dieper in 



Temet, en door Temet komen wij dieper in Bosse. Zij beiden stuwen ons op in het paradijs. 

80. Tot Bosse zijt gij gekomen, zij zijn van het zachte. Wanneer zij steken voel je het zachte.

De bedoeling van het steken is om de verborgen dimensies in ons te openen. Zo wordt er contact 
gemaakt met het medicijn. Het medicijn is in de andere realiteit. Het medicijn is in de brug.

81. Nu wordt ik gestoken door de zachtheid. Ik word gestoken, om dieper tot Bosse te gaan.

Bosse is een paradijs mysterie. Wij kunnen alleen dieper tot haar komen door het steken. 
 
82. En zo kwam ik tot de dieptes van Temet, in Bosse. En er zijn zeeen in woestijnen, de zeeen van 
Bosse.

Het water is juist te vinden in het diepste van de woestijn. Er is geen andere weg.

83. En daar vind ik Haar in Bosse, aan de woestijnzee zit zij, in het zand. Wil je dieper tot Bosse 
komen ? Volg haar dan. Tot de ijszichten bracht zij mij.

Het Bosse mysterie, het rode mysterie, rent van ons weg, is altijd in de verte, en als we een glimp er
van opvangen en dichterbij komen, dan blijkt het altijd iets anders te zijn. Dat is het geheim van de 
paradijselijke vrouw met de rode laarzen. Temet, de vrouw met de witte laarzen, het witte hek, wijdt
ons in in dit mysterie. Alleen in ijs kan dit inzicht ontstaan.

84. Zij schrijven daar de nachtverhalen, over de nachtzeeen van Bosse, en hun nachtpaleizen. Zij 
van Bosse, met al hun verhalen, en al hun vreemde talen. Na de winter wordt het donker, het 
donkere seizoen, het nachtseizoen, met al hun nachtzeeen en nachtpaleizen. 

Alleen door het ijs kan er dieper in de duisternis worden gegaan tot de verborgen kennis. Dit is ook 
de boodschap van Ragnarok, de Noordse apocalypse. 

75. En de seizoenen dan zijn om tot de warme gebieden van Temet te komen.



Het leven kan soms koud zijn, maar de opeenvolging van de seizoenen kunnen het haardvuur in het 
leven weer aanmaken. Dat is het wonder van de tijd.

76. In het district Irad van de Amalek sterrenhemel te Temet, daar waar de ster Bosse is. Dringt tot 
hen door, tot Bosse. Zo is dan Bosse als de weg, leidende tot het diepere Temet. Tot Bosse zijt gij 
gekomen.

In een ander boek van de Vur, de Schepping door Bosse, wordt Bosse de pilaar van de Vur genoemd
en de heilige boot door de onderwereld. In weer een ander boek van de Vur, de Lawine, wordt 
Bosse beschreven als een ijsgebied, en in de Bilha is Bosse ook de wildernis. Bosse is een ander 
mysterie in het paradijs, namelijk het Adams mysterie, wat in de Hebreeuwse grondtekst een stam 
is. Dit mysterie wordt ook wel het rode mysterie genoemd, als de vrouw met de rode laarzen, een 
ander boek in de Vur. Zij is de rode draad door het spel, de verhalen die het spel begeleiden. Temet 
is het Eva mysterie, dieper in de hof, als de vrouw met de witte laarzen.

77. Zo is hier dan het witte veelvoudig gezuiverd, en schuimen de vlokken met genezing.

Het rode mysterie kan in verschillende gedaantes komen. De naam Bosse komt zo nu en dan in de 
Vur voor, maar in haar andere gedaantes wordt ze anders genoemd. Zo is Zij ook de Rode Zee. De 
Rode Zee is een ander boek in de Vur. De Rode Zee speelt met ruimte. Tijd is ook een onderdeel 
van ruimte. De Rode Zee is een kaart, die ook weer is onderverdeeld in kaarten.

De kaarten staan voor bepaalde stralen, bepaalde karakters en eigenschappen, elementen in het 
leven, die leiding kunnen geven en deuren kunnen openen. Die kaarten kun je verdienen, en worden
aan je gegeven op de juiste tijd.

De speelkaarten vertellen een verhaal, 
Een zoete droom, voortkomende vanuit de nacht van ijs.

78. En stap dan in de boot van Bosse. Tot Bosse zijt gij gekomen.

Adam kwam tot Eva door een droom in het Aramees, door een diepe put. Als het rode mysterie tot ons is 
gekomen, dan mogen we daar gebruik van maken. 

79. Tot Bosse bent gij gekomen, tot het diepere Temet. Als de zee in de woestijn voel ik mij, de 
Temet zee. Tot Bosse ben ik gekomen, als het zachte van Temet. Hier maak ik mijn woning.

Bosse en Temet vormen een eenheid, zijn in elkaar verstrengeld. Door Bosse komen wij dieper in Temet, 
en door Temet komen wij dieper in Bosse. Zij beiden stuwen ons op in het paradijs. 



85. De zichten van Bos zijn aan, de ijszichten en de steenzichten, en ook de zichten van het oer. Zij 
van Bos staan op de daken, om hun verhalen in de nachten te verkondigen. Als het nachtseizoen is 
aangebroken, dan zijn er verhalen de hele dag door. Zij laten de steden steeds smelten. Alles past in 
hun verhalen, als over een brug in de lucht, een waterbrug, rennen zij naar betere dagen. 

Rood is de kleur van verhalen. De verhalen worden gevonden in het diepste van de nacht. Door 
verhalen wordt alles aan elkaar verbonden, vindt alles een plaats.

86. Dan komt zij langs de winkel van de eekhoorn, die verbergt zijn chocola. Ik ben daar in dat huis
boven die winkel geweest. Ik heb hun kastjes en spelletjes gezien. Hier komen zij tezamen, die 
zichten van Bosse. Zeer zacht zijn hun steken.

De eekhoorn komt ook voor in de Vuh. De eekhoorn moet ervoor zorgen dat niets voor zijn tijd 
gebeurt. Het stopwoord van de eekhoorn is dus "nee". 

87. Na hun winter kwam de nacht, waarin zij hun verhalen schreven, over de nachtzeeen en hun 
paleizen. Nu willen ze dan een eekhoorn worden, een eekhoorn van Bosse. Volg die eekhoorn op z'n
pad, maar volgen kun je hem niet. Het chocola zal hij je niet geven, je moet het zelf maar spinnen. 
Hier is het altijd te laat.

Dit is weer een tafereeltje van Ragnarok, de Noordse apocalypse. Ook de eekhoorn komt terug in e 
Noordse mythologie als Ratatosk, die altijd iedereen tegen elkaar opzet, en niks zomaar geeft. Elk 
mens moet het zelf verdienen, en dat gaat door strijd heen, door de arena. 

88. Voor een gerechtshof van leugenaars sta ik. De grootste leugen zal winnen, oh, steek mij diep, 
en maak mij dronken, want tussen zulke leugenaars redt ik het niet.

Het gerechtshof spreekt recht voor geld, als een automaat. Met leugens verdienen ze hun brood. 
Velen bezwijken door de leugen. Alleen door het lijden is de mens hiertegen veilig, door de tucht te 
aanvaarden, en door de tucht te vragen.

89. En het oog van Bosse gaf mij grote visioenen, en ik kwam tot een eiland in de zee. Stekende 
vissen zwommen hier omheen, maar zij staken slechts in zachtheid, om de visioenen te laten 
groeien.

Luisteren wij naar mensen, of laten wij ons steken door het hogere om zo van binnenuit visioenen te
krijgen ?

90. Wat er gebeurt kunnen we beter bekijken achter ramen. Het zal onze ziel toch wel grijpen. We 
zien Haar achter tranenglas, tranen hard geworden als steen. Achter tranenglas is de woeste 
wildernis.
 

Dit is het rode mysterie, dat alles achter glas gaat, alles in de boeken komt. Dit is tranenglas, want 
het wordt alleen gebouwd door het lijden. Dit is een groot mysterie van de natuur.



104. RODE LAARZEN
 

1. Ik zag je eens in mijn leven, maar ik zal je nooit vergeten,

Het was eigenlijk allemaal in een flits, maar ik zal nooit vergeten,

Ja, eigenlijk ging het allemaal zo snel, als bliksem, en je was zo ver weg,

Het was al nacht, in duisternis en mist,

Wel, eigenlijk zag ik je helemaal niet,

Alleen je rode laarzen

 

Hier zien we het rode paradijs mysterie : Het komt in flitsen, en is dan weg, en gaat zich vervormen,
en er gaan fantasieën omheen ontstaan.

2. Ik zag alleen je rode laarzen,

Genoeg om me te betoveren,

Genoeg om je nooit meer te vergeten,

Ik zag deze laarzen eens in mijn leven,

En ze waren zo ver weg,

In duisternis en mist,

Maar genoeg om mijn hart in de problemen te brengen,

Genoeg om mijn hart in pijn te brengen

 

Als dan de mooie ervaring weg is dan kan dat heel problematisch zijn, als een obsessie. Er gaan dan
allerlei verhalen omheen ontstaan, terwijl het maar iets heel simpels was, een basis-principe. Je bent
dan in jezelf aan het roddelen, je maakt jezelf gek en maakt het groter dan het is. Het komt maar één
keer in je leven, en is dan een herinnering. Het is beter te herinneren dan te hebben, zodat er ruimte 
is voor andere dingen.

3. Gisteren ging ik naar de plaats waar ik die laarzen zag,

Daar op dat kleine eiland in het meer,

Ik zwom er naartoe toen het dag was,

Ik werd wakker in het ziekenhuis,

Mijn geheugen was weg

 

Hier zien we het duistere en onheilzame van het rode mysterie. Als we het proberen te grijpen dan 
kan dat ons in grote problemen brengen. Het rode mysterie bewaakt het paradijs, en is een inwijder 
en kastijder. Het kan niet gemanipuleerd worden. Er is een andere manier om met het rode mysterie 
om te gaan. Het rode mysterie legt de grenzen aan, en maakt een pad. Het rode mysterie maakt de 
muren en de tunnels, en er kunnen geen stappen overgeslagen worden. Als je te snel gaat en te 
direct, dan kom je onder hoge voltage. Het rode mysterie is het rode tranenglas van de verhalen, van



de boeken. Alles komt achter glas, als in een museum. Dit is ook voor onze eigen beveiliging.

4. Een vrouw met rode laarzen bezoekt me,

Ze zegt dat ze me kent, maar ik kan haar niet herinneren,

Elke dag gaat het beter met me,

Maar vandaag kreeg ik een flits,

Het ging snel als bliksem,

Een gewaarwording dat ik haar ken en haar rode laarzen,

Wel, vooral haar rode laarzen

 

Het rode mysterie neemt ook het geheugen weg of hakt er delen van weg, om zo het geheugen te 
vervormen, te veranderen. Ook de herinnering moet sterven. Eerst moeten we komen tot de grote 
leegte onder het geheugen, en het geheugen overlaten aan het rode mysterie. Vergeten is dus 
belangrijker dan herinneren, om zo tot de ware kennis te komen. Het geheugen is alleen maar een 
projectie. Er is zoveel valse kennis die de mens moet vergeten. Zo kunnen er nieuwe flitsen tot ons 
komen. Het geheugen moet worden tot begrip. Dat gaat dwars door het vergeten heen.

5. Druipend bloed,

Maar het was gewoon een vrouw met rode laarzen,

Oorlogen,

Maar het waren gewoon haar rode laarzen

 

Het museum onder het geheugen herbergt de ware items van het geprojecteerde. Het rode mysterie 
wijst terug op het bloed dat werd vergoten om het geheugen te bouwen, de grote leugen. Het 
geheugen moet dus eerst verbroken worden. Het geheugen is een grote gevangenis. Het rode 
mysterie laat dan de vijand zien, en hoe de vijand verslagen moet worden, maar voornamelijk dat de
vijand ten diepste al verslagen is, dat alles al is vastgelegd in het verleden. Hiertoe mag de mens 
ontwaken. Wie de vrouw met de rode laarzen voor de mens persoonlijk zal zijn hangt af van hoe de 
mens met haar zal omgaan.

120. HET BLOED
 
1. Dit leven is een nachtmerrie,
Je moet wakker worden,
Dit is het ware leven niet
 
Het leven kan heel oppervlakkig lijken, zonder diepte. Daarom moet een mens ontwaken tot de 



diepere structuur, en door dingen heen leren prikken. Er is een hoger leven door alles heen.

2. Schud alles van je af,
Draai in cirkels om alles los te laten,
Op de berg zullen we elkaar ontmoeten
 
Het leven ervaren we in diepe slaap toestand, en dan overweldigd het ons in nachttaal, diepe 
archetypes, om ons te triggeren. Alleen in het ontwaken zullen we de cryptografie hiervan 
ontdekken. De Vur is er voor om alles cirkelmatig te benaderen. 

3. Iemand slaat op je in met vuisten,
De vrouw met de rode laarzen richt het beeldscherm op,
Nu is alles achter glas verborgen
 

De vrouw met de rode laarzen is een paradijselijk mysterie wat ervoor zorgt dat de cirkels niet 
onderbroken worden, dat we nergens in vastgroeien. Daarom worden we soms geslagen, 
weggeslagen, om zo de tocht voort te zetten. We mogen niet aanraken, maar we mogen herinneren, 
en ook de herinnering zal verbroken worden om plaats te maken voor de hogere cirkels, om zo tot 
begrip te komen. De vrouw met de rode laarzen is verborgen achter Adam. Adam is het bloed in de 
Hebreeuwse gronddtekst, rood als wijn, als de dronkenschap, oftewel het draaien. Het bloed is de 
circulatie, dus alleen door "Adam", als een principe, komen we in die zin tot de boom van kennis, 
door het veranderen van gezichtspunt.

4. We mogen er alleen naar kijken, maar niet aanraken,
Alles is onder Haar hoede

Alles is dan achter glas, en dan kan het verhaal beginnen, als het kijken op een beeldscherm. Zo kan
alles gaan circuleren. Ook de klappen die we ontvangen zijn in die zin onderdelen van het verhaal, 
als het kijken naar een film. Wel kan dit het gevoel geven dat we er totaal buiten staan, maar hiertoe
is het mysterie van de vrouw met de witte laarzen, de inwijding in het spel, waarin we de principes 
op onszelf leren toepassen. Dit is de grote ontwaking, wat dwars door alles heengaat. Zij houdt zich 
schuil achter Eva. Ook dit is een cirkelende kracht. Eva is in het Arabisch het verzamelen, het 
cirkelen, als een stam van nomaden. In het Hebreeuws is zij de gever van het leven, als de moeder 
van alle levenden. Wij mogen gaan zien en leren hoe deze twee krachten op elkaar inspelen.

  
101. WITTE LAARZEN
 
1. De rozen groeien hier aan de muur,
Er stroomt sap uit hun kelken.



Zij prediken het woord met subtiliteit.
Ze spreken psychedelisch en surreeel,
en benaderen alles in cirkels.
 
De bloem is het beeld van het cirkelen, ook als een beeld van tijd en indeling. Hierdoor wordt alles 
vervormd en herschapen. Je kan het niet aanraken, want het is weg voordat je het weet. Als een 
vlinder raakt het alles maar heel lichtelijk aan en gaat dan weer verder. Ze maken de realiteit dus 
niet te duidelijk. Het moet scheppend materiaal blijven, aan verandering onderhevig.

2. Een brug van bloemen over de wilde zee,
bloemen groeien vanuit de zee,
zoveel stemmen, zoveel vragen,
het antwoord wordt bewust genegeerd, zij benaderen alles in cirkels
 
De bloem communiceert anders, en is afleidend, om de diepere lagen te laten zien, dat wat overgeslagen 
is. De bloem breekt dus alles af : de communicatie, het verhaal, en gaat overal dwars tegenin, langs alles
heenlevende, wat ook de boodschap is van het Eeuwig Evangelie. Als je zoals de anderen bent is alles 
verloren. Het creatieve staat voorop, het uniek zijn, zodat er eenheid in verscheidenheid kan wezen. De 
bloem maakt andere patronen, en toont andere patronen. De mens komt zo voor een keuze te staan, één
van de belangrijkste keuzes in het leven : het volgen van de meerderheid in het kwaad of te gaan tot de 
verloren gewaande wereld. De bloem is avontuurlijk en alles behalve saai.

3. De belasting is een cryptogram van synchroniteit en harmonie,
De rozen zullen bloeien,
Om opnieuw te bedekken
 
De belasting is juist het loon, voor hen die daarvoor oog hebben. Alles zal in de bloei staan, zich openen, 
om de nieuwe wereld te laten zien, en de oude wereld zal bedekt worden. Er zal overheen gepraat 
worden, langsheen gepraat, en er zullen andere normen en waarden komen, andere definities en 
betekenissen.

4. Bloemen groeien op hun vloeren,
en paradijs vogels zitten in hun zolders,
terwijl zij dieper slaapt
 
Er gaat dus ook een nieuwe slaap komen die ons in de nieuwe realiteit zal brengen, het nieuwe 
gezichtspunt. De heilige slaap zal de heilige droom aanboren.

5. De steek bracht haar slaap,
waar de bloemen zo warm zijn,
waar zij spreken over oceanen,
waar zij nieuw zand brengen tot de bodem
 
Dit is waartoe wij moeten lijden. Het boren doet pijn. Ons leven wordt overhoop gehaald, juist om de 
nieuwe wereld te zien. Het is als de steek van een exotisch insect waardoor we even helemaal de weg 
kwijt zijn, waardoor alles tolt voor onze ogen, als een paradijselijke drug waardoor we eerst ziek zijn. Het
is een bitter geneesmiddel, maar het zal zoet zijn op de top. Wij moeten hierom het steken en boren 
leren aanvaarden, ervoor open staan en er om vragen. Wij hebben dit nodig. Het zal een goede keuze 
zijn met eeuwigheids-waarde, van grote museum-waarde voor ons leven. Het kopen van dit product zal 
ons niet teleurstellen. Het zal ons niet in de steek laten.

6. De steek is er om ons dieper te brengen,
De steek is er om een diepere droom te brengen
 
De mens droomt niet meer, maar is opgesloten in een valse slaap, als een vals vergif wat dromen uitwist.
De mens is in diepe kommer en kwel. Daarom moet de mens gestoken worden. Het is de enige weg. Er 
zal door de korst heengestoken moeten worden. Het vlies moet verscheurd worden. Hiertoe is het wonder
van de Vur gekomen.

7. Afstand maakt alles weer zacht,
Terwijl cirkel-benadering nieuwe kleuren maakt



 
De mens is aan elkaar geplakt als een siamese tweeling. De mensen zijn in elkaar vastgegroeid als 
bomen. De mens weet de weg niet meer. De mens moet afstand scheppen, weer gaan draaien, 
losgeweekt en losgerukt worden. De mens moet weer gaan cirkelen, gaan boren, om zo de nieuwe 
schepping te laten komen. Eerst zal alles weer zacht moeten worden. De valse hardheid, de schil, moet 
doorbroken worden. De mens moet hiertoe eerst flink ziek worden. De heilige ziekte is gezonder dan de 
gezondheid van de stad.

8. Rijdende op paarse paarden,
Terwijl alle liederen langzamer gaan,
En wegvagen
 
Paars is de kleur van de slaap, als een reis door de nacht, waarin de mens langzaam mag gaan 
ontwaken, de nachtmerrie mag vergeten. Het oude lied zal niet meer klinken. Er zal een nieuw lied 
komen. Eerst zal het paarse toeslaan, de slaap, om oude bindingen te verbreken. Die slaap moet 
hiertoe diep gaan. Dit is een reis door de eeuwigheid, een reis door het paradijs.

9. Zij verzamelt hen allen in haar grote mand,
In zeeen van bloemen,
Met al deze golven van tanden,
De doornen van de roos
 
In de apocalypse van het Eeuwig Evangelie worden de heiligen geleid tot de bloemenzeeën, waar ze 
elkaar versieren met verhalen. Om tot deze zeeen te komen moet de mens eerst door vele 
doornenstruiken heen. Het priesterschap van het Eeuwig Evangelie is hierop gebaseerd en ook het ambt 
van vrouwen wordt hierdoor hersteld. Dit kan alleen bereikt worden na een lange reis door de ijsvlaktes.

10. Zij is veilig op een afstand,
Zij is een slaapwandelaar,
Dronken van de soep van haar moeder,
Terwijl al het glas breekt,
Alle aandacht
 
Dit zal dus voortkomen vanuit de heilige slaap, die de hemelse afstanden zal aanleggen, om de 
tussenstappen in te delen en voor de beveiliging van het geheel. Dit is de uittocht door het glas, wat 
ook weer een beeld van ijs is, de nachttocht door het ijs, door de glazen wanden. 

11. Zij is betoverd,
Daar waar het ijs oprijst,
Het meer van verandering
 
Het ijs hoeven wij niet te vrezen. Het brengt nieuwe schepping, verandering van alle dingen. Niets zal 
meer zijn zoals het was na het grote Ragnarok. De betovering gebeurt door veel ijs. Zij die deze principes
hebben verlaten of negeren zullen geen vaste grond hebben voor hun bewering. Het gekwebbel van 
parasieten is maar een tijdelijk iets, totdat de mens ontwaakt en het sieraad ziet. De parasieten zijn 



allemaal schimmen en schaduwen van het paradijs, onopgeloste raadselen. Het ijs is de grote sleutel om 
het raadsel te openen. Daarom zal er een grote wedergeboorte in ijs moeten plaatsvinden, waarvan de 
zwaan een beeld is.

12. Een stap verwijderd van het zomerveld,
Het maakt je hoofd zo nat,
Als druipende bloemen,
Alsof miljoenen deuren sluiten
 
Het ijs laat nooit door, terwijl het altijd dieper gaat, en altijd draait, want altijd sluiten alle deuren en 
moet je het ergens anders zoeken. Zo wordt je omgeleid, dieper en dieper, langs omwegen, langs 
geheime paden, wat je nooit had verwacht, wat nooit in je was opgekomen. Alleen de heilige vertraging 
en bevriezing zal een glimp van de zomer geven, maar dit zal altijd van je wegvluchten, totdat je het 
raadsel ziet. Directheid is een groot gevaar, omdat het de mens voor eeuwig zal doen vastgroeien. De 
subtiliteit is het wonder, van verhalen in verhalen, geheime doorgangen, tot de geheime tuinen.

13. Door zomerdagen zullen de treinen aankomen,
Het verlies van de herinneringen,
Een poort van verandering,
De laatste regendruppel,
Niet om aan te raken,
Maar alleen om te bekijken
 
Het zal zijn als de zomersneeuw, als de winterdroom, als de zomer in een ijsgebied, een grote paradox. 
Alle dingen hebben twee kanten. Niets is vast, alles zit los. Alle dingen hebben een tegenhanger, een 
tegenovergestelde regel. Dit alles is achter glas in het museum onder het verleden, waar je alleen komt 
door je geheugen op te offeren, door te vergeten, als het komen tot de rivier van vergetelheid. Alles zal 
teruggeleid worden tot de kleinste hoeveelheden, de laatste exemplaren, en zelfs dat is niet bereikbaar, 
maar achter glas. Het gaat niet om het hebben. Het gaat om het kennen van de principes van het leven. 
Zo zal een mens dankbaar zijn met elke druppel. Ook hier zal de mens niet aan vast zitten, om zo dieper 
in het paradijs te komen.  

14. De ramen van de bakkerij zijn allen gebroken,
Deze schilderijen zijn allemaal beschermd door haar wetten,
In het kunstmuseum
 
De bakkerij is een beeld van de lagere wereld die alles opkookt en opbakt volgens lagere 
maatstaven. De hogere schilderijen laten dit zien en de verbreking ervan. De hogere schilderijen 
laten in diepte zien dat de vijand al verslagen is, in het museum onder het geheugen. De mens moet 
door het geheugen heenbreken om in die leegte te komen, in diep ijs, om zo tot dit museum te gaan. 
Deze kunst is onaantastbaar en kan alleen maar binnengegaan worden door de kennis van deze 
principes.

15. Dit waren allemaal tochten door indiaanse oorlogsboeken,
Beginnende en eindigende in een vrouw genaamd Witte Laarzen
 
Het witte laarzen principe is het principe van het spel van ontwaking, het grote mysterie van tijd, 
dat je steeds dieper kunt gaan, maar nooit er doorheen, nooit het daadwerkelijk bereikt, omdat je 
alleen maar iets bereikt als je het niet alleen beveiligt, maar ook de beveiliging zelf wordt. Wij 
moeten worden als het hek. Dat is de enige manier om in het paradijs te komen. Het gaat er dus niet 
om het hek door te gaan, maar het hek te worden. Alleen op deze manier zullen wij veilig zijn. Het 
gaat er niet om om het paradijs in te gaan en dan maar hopen dat de hekken het paradijs goed zullen
bewaken tegen indringers, en dit zo allemaal maar aan anderen over te laten. We moeten zelf 
deelhebben in beveiliging en die beveiliging worden. In die zin begint alles daarmee en eindigt 



ermee. Er is geen leven mogelijk van het hek vandaan. Het leven is in het hek. Het hek is het 
paradijs. 

16. Door aandacht werden dingen te groot,
Door een bloem te plukken van de witte bloemen tuin stierf men,
Soms als ik het niet meer zag zitten dacht ik eraan om zo'n bloem te plukken,
Maar er scheen één bloem daar te zijn die tot leven wekte
 
Wij mogen nergens aan vast blijven plakken. We moeten altijd verder trekken. Dat is het geheim 
van tijd, van Temet, het witte mysterie. Dit is waarom het witte hek draait. Het brengt ons in cirkels,
dieper en dieper, als spiralen.

17. Daar waar alles namaak is, stroomt de pijn weg,
Hoe ontstaat namaak ?
Door vele slaapliederen
 
Hier wordt een simulator opgesteld, als een wet van de kunst. Alles moet nagemaakt worden, ook 
de vijand, om zo de eeuwige wetten te laten zien, de eeuwige conclusies. Dit kan alleen gebeuren in
de diepere slaap. In de simulator kan alles langzaam veranderen en kan de angel eruit. De soldaat 
moet veel oefenen in simulators om succesvol te zijn in de oorlog. Het is dom om de vijand 
rechtstreeks te confronteren zonder de simulators. Daarom is spot en satire een wezenlijk onderdeel 
van de hierarchische, vertikale oorlogsvoering in de wereld van de ziel.

18. Hoe maak je spelletjes ?
Want die zijn nodig voor namaak,
De vrouw met de witte laarzen zal je initieren,
Een zachte mond,
Zij weet hoe je verleden te spreiden,
Zodat je je speelgoed en spelletjes vind
 
Het witte mysterie maakt zulke spel-soldaten. Zij wijdt in tot de speel-oorlog. De vijand kan alleen 
spelenderwijs verslagen worden. In het spel worden alle nodige onderdelen zichtbaar, en het 
uiteindelijke kunstwerk. Zij leidt tot het rode, het verhaal. Het verhaal is erg communistisch, in 
tegenstelling tot racistisch, want het verhaal laat de archetypes zien die zich in iedereen bevinden. 
Dingen worden niet meer horizontaal beoordeeld, maar vertikaal, hermitatisch, oftewel door de 
hoge zelfverwezenlijking in plaats van door laagblijvende projectie. 

19. Je drinkt van de namaak,
Niets doet je nog pijn,
Veel verhalen maken de namaak,
Het is een schilderij
 
Dit schilderij staat dus voor een heleboel dingen. Alles zal te vinden zijn in dit schilderij, en getuigt 
dus van overwinning. De vijand is het probleem dus niet meer, want het past binnen het verhaal, 
heeft een plaatsje op het schilderij. Daar kun je naar staren en op mediteren. Hier zijn dus veel 
boeken, veel verhalen, voor nodig om het schilderij te verklaren.

20. Witte laarzen zacht als fluweel,
Ik loop met een indiaans oorlogsboek in mijn hoofd,
Ik denk dat zij het heeft geschreven,
Wanneer ze het boek opent, dan ben ik verloren,
Dan ben ik in een wreed spel
 
Tot hoe ver gaat het lijden ? Soms denken we dat er geen einde aan komt, en dat het boven 



vermogen is. Dan voelen we ons rot, en denken dat alles één grote mislukking is. "Oh, had ik maar 
dit, oh, had ik maar dat, dan was dit allemaal niet gebeurd." Het leven is een oorlog waarin van alles
kan gebeuren. Ook dat is een onderdeel van de paradijselijke mysteriën.

21. Wanneer ze beweegt in haar witte laarzen,
Dan heb ik geen hoop meer,
Dan staat ze voor me, en doet wrede dingen,
Het enige wat dan nog door mijn hoofd gaat is dat ik het spel verlies,
Ik verlies alles,
En dan ween ik mezelf in slaap, om een grotere nachtmerrie te ontmoeten,
Wanneer ze me verlaat, neemt ze mijn hart mee
 
Er is geen einde aan de wreedheid van het leven, als een voorportaal en schaduw van het paradijs. 
Het mysterie moet opgelost worden. Ook de levensspelletjes moeten onderbroken worden. Er is 
altijd een groter spel. Vaak wil de mens doorspelen, vooral als de mens goed op dreef is, maar de 
slaap kan een mens soms veel verder brengen : niet de droom, maar de nachtmerrie.

22. Vandaag hoorde ik van de vrouw dat het een speelgoedfabriek is waarin ik werk,
Ik wist dat niet,
Ik dacht dat ik het spel had verloren
 
Vaak zijn de dingen anders dan de mens het voorstelt. We verliezen het spel, verlaten het spel, 
misschien wel omdat we spelletjes moeten maken ? Er is een groot verschil tussen doen en maken, 
en hierin moet balans zijn. De mens moet tot de grotere overzichten komen. Dit is de reden waarom 
de mens soms uit spel-situaties wordt genomen, om zo tot het hogere doel te komen. De mens moet 
doelgericht worden, en al het andere vergeten. 

23. Zij maakte dit om me te beschermen tegen iets ergers,
Wanneer ze dichterbij komt,
Is het als een oorlog van indianen,
Deze vrouw is gevaarlijk,
Maar het was allemaal om mij te beschermen tegen iets ergers
 
Het bespaart ons uiteindelijk voor grote ongelukken. Als er plotsklaps een grote oorlog in ons leven 
is en we worden meegenomen, dan heeft dat ook een reden. Het beschermt ons tegen iets veel 
ergers.

24. Witte Laarzen zwemt naast mij,
Het is een lange rivier,
Dit is het land van namaak,
En ze zegt dat we het alleen kunnen binnenkomen door het te lezen,
En alle belasting werd tot snoep
 
Het lijden wordt verzoet naar mate we het lijden aanvaarden en leren kennen. Het witte mysterie 
van het paradijs haalt ons uit de oorlog en brengt ons in het spel, de simulator, de heilige namaak. 
Alles berust op diepe technologie, op boeken, waarin alles beschreven wordt, de kennis wordt 
geopenbaard. De boeken zijn dus de waarlijke poorten. Soms wordt het spel afgebroken om ons 
weer terug te leiden tot het boek, het verhaal, en gaat alles weer achter glas, omdat door afstand 
overzicht komt. De mens moet die golfbewegingen leren kennen, ook de wildheid en woestheid 
ervan. Het is een stukje natuur, als tegengesteld aan de stad. Dit is waartoe het ogenschijnlijke lijden
is uitgezonden, om ons te nemen tot deze hemelse rivier. Dit is een hogere oorlog, die tot het heilige
snoep leidt. 

25. De hartepijn in het spel is de weg tot het land van namaak,
Waar alle pijn wegsmelt



 
Het lijden is een creatieve kracht waardoor de mens dieper in zichzelf kan komen, om zo de 
geheimen van het spel te kennen, de simulator van de oorlog. Zo smelt de vijand weg.

26. Allen die stierven in het spel, kunnen nu de verhalen lezen,
Er is altijd een groter spel, met betere regels
 
De mens komt zo hogerop tot de bibliotheek boven het spel. Altijd wanneer de mens het spel 
verliest wordt de mens naar deze plaats gebracht, als een mogelijkheid om eerst bij te leren. Soms is
het geen tijd voor het spel, maar voor school.

27. Witte Laarzen staart naar me,
Het was een lange tocht,
Ik kijk naar het schilderij,
Daar staat ze in de wildernis,
En de lucht is donker

Het witte mysterie staat op een schilderij, zoals het schilderij van de witte bloemenvelden, een 
ander boek van de Vur, wat ook aanspoort om door te lezen. Er is geen korte weg door dit alles 
heen. 

28. Witte Laarzen staart naar me,
Ze laat me een blauwe roos zien,
De blauwe roos leidt tot het land van nonsens,
Waar al het recht heerst,
Terwijl de groene roos terugleidt tot de literatuur
 
In de materiële wereld is alles hysterisch uitgemeten, alles geconditioneerd. Daarom is het 
absurdisme nodig om hier doorheen te breken, door de vloek van het "normale". Blauw is de kleur 
van het ijskoude loon, wat de weg is tot het heilige absurdisme, de heilige dwaasheid, die normaler 
is dan de normaalheid van de stad. Zij die het loon niet hebben verdient begrijpen dit niet en worden
overstuur van deze dwaasheid, en voelen zich er diep door gekwetst. Het groene is het geheiligde 
verleden, die leidt tot de bibliotheek onder het verleden.

In de Vuh, het eerste grote deel van de Tweede Bijbel, is er een standbeeld genaamd Belcanov in de 
bloemenvelden onder de geschiedenis. Dit is de drager van het groene. Het groene is zijn hart wat 
door het verleden pompt, om zo het verleden te veranderen. Alleen door de heilige vertraging kan 
de mens tot het groene komen. Door overmoed ziet de mens het verleden op een verkeerde manier, 
en raakt zo opgesloten in het leven. Alles is dan oppervlakkig, dramatisch en traumatisch. De mens 
mag tot ontwaking komen over de groene rivieren van de onderwereld, om te komen tot wat de 
insectologische mythologie in de Vuh "Ova" noemt, de verlichting door de verduistering, het 
insectische boeddhaschap, oftewel "pesa" in de amazone taal. 

29. Waar zijn de wilde jongens nu ?
Ze opent een boek, waarin wat plaatjes zijn van hen,
Jouw pijn was hun pijn,
Het was een boek in je hoofd,
maar het kon alleen wegvagen als je het boek zou openen
 

Er is niets wat de mens kan tegenhouden als de mens "pesa" begeert. Alles wordt dan teruggeleid tot
de verhalen, als tot een sieraad, waarin alle verbanden worden gezien. Het lijden van de archetypes 



is op de mens, dus het is niet persoonlijk. De wilde jongens zullen schreeuwen, spotten, schelden en
slaan totdat het boek wordt geopend.

97. DE RIVIER VROUWEN

1. Ze liepen naar de andere kant van het terras, en achter een bruin muurtje stond de eekhoorn. Hij 
stopte het kaartje in de gleuf. Na een tijdje begon de eekhoorn te spreken. 'Eh, nee hoor, komt niks 
van in. Nee hoor, ik kan je echt niet doorlaten. Nee hoor, ik kan niets voor je doen. Sorry hoor, maar
daar komt echt niets van in.' Ook Zij kwam achter het bruine muurtje en begon te lachen. 'Dat doet 
hij wel vaker hoor,' lachte Ze. 'Hij is even het kaartje aan het verwerken.'

De eekhoorn is het beeld van de heilige vertraging en het loon wat eerst verdiend moet worden. 
Daarom zegt hij telkens "nee", ook als een test. In de Noordse mythologie komt de eekhoorn als 
Ratatosk die stookt, de vijanden laat zien die verslagen moeten worden voordat een bepaald terrein 
binnen gegaan kan worden, voordat iets daadwerkelijk gekocht kan worden. In de Vuh heeft de 
eekhoorn hiertoe een winkel.

2. 'Ik kan dit niet doen,' zei de eekhoorn. 'Ik ga hier echt niet voor zitten. Ik heb het wel weer 
gezien, en hier komt niks van in. Er komt niks van in, hoor. Echt niet.'

De eekhoorn heeft zijn kampioenen opgesteld die de sprookjes bewaken, dus die sprookjes worden 
niet zomaar uitgegeven. Hierin is de eekhoorn standvastig. Voor alles is er een tijd.

3. Zij lachte erom. 'Hij is bijna klaar,' lachte Ze.

De lachende persoon in dit boek is hiervan op de hoogte, en kent de eekhoorn, wat haar een bepaald
plezier heeft gegeven. Voor Haar is het allemaal gesneden koek. Zij weet hoe deze machine werkt, 
terwijl nieuwelingen eronder gebukt gaan en er bang van zijn. Zij houden hun hart vast. Zij voelen 
zich op de golven van een woeste zee, en denken dat het erop of eronder is. Hun harten worden 
verscheurd door het onzekere. Voor hen is het het onbekende, en hier zijn ze nog niet in ingewijd. 
Het is voor hen nog onbekend terrein waar ze niet aan gewend zijn, dus dan komen de muren op 
hen af, en knaagt het hen helemaal kapot. Wat een zegen is het dan om zo'n gids te hebben, zo'n 
begeleider, die alles al heeft doorleeft en overziet. Zij heeft de tijden in haar hand.

4. 'Oh ja,' zei de eekhoorn, 'nou zie ik het hoor. Nou, vooruit dan maar, voor deze ene keer. Maar 
laat het niet meer gebeuren. Ik heb hier al genoeg van gehad, en je bent de laatste voor vandaag. 
Vooruit maar dan, maar wel doorlopen, en niet treuzelen, anders roep ik je weer terug. Dit is echt de
laatste keer dat ik je doorlaat. Waag het niet nog een keer bij me te komen met je smoesjes.'



Voor de nieuwelingen is dit een enorme opluchting, en misschien hadden ze dat niet eens verwacht.

5. Ze lachte. 'Zie je nu wel, niets aan de hand. Hij laat je gewoon door.'

Nu ze zien dat zij de waarheid sprak geeft dat ook weer een bepaald vertrouwen, en de 
geruststelling dat het een goede gids is, een goede begeleidster.

6. 'En waar moeten we nu naartoe ?' vroeg hij.

De nieuwelingen zijn door de strenge douane post heengelaten, en alhoewel ze opgelucht zijn zijn 
ze helemaal gedisoriënteerd, omdat ze het gebied niet kennen. Ze hebben de gids nog steeds nodig, 
en stellen de nodige vragen om er zicht op te krijgen. Ze hebben leiding nodig.

7. 'Volg mij maar,' zei Ze. Na een tijdje wees ze een richting in. 'Als je die kant op loopt,' zei ze, 'dan
kom je vanzelf bij de Rode Zee. Alleen zij die de kaart hebben kunnen de Rode Zee zien. Voor alle 
anderen is de Rode Zee er niet.'

Deze gids is bekend met de rode zee, het rode mysterie van het paradijs, en daarom van belang en 
van nut. Een mens kan alleen niet tegen het rode mysterie op, en heeft iemand nodig die het rode 
mysterie door en door kent. De rode zee moet dus wel eerst verdiend zijn, in de vorm van een kaart,
anders is de rode zee niet eens zichtbaar.

8. Hij hield het kaartje goed vast, en liep in de richting die Ze had aangewezen, terwijl de anderen 
hem volgden. Het was hier nogal dichtbegroeid. Na een tijdje lopen zagen ze in de verte wat roods 
glinsteren. 'Dat moet de Rode Zee zijn,' sprak hij.

Hier begint het rode mysterie mee, zoals de vrouw met de rode laarzen. Je ziet het rode in de verte 
glinsteren, als een glimp die je opvangt, en die is zeker niet duidelijk, maar daar begin je direct over
te fantaseren, hoe goed en kwaad als dat gaat. Als je niet oppast gaan die fantasieën met je op de 
loop, en een eigen leven leiden.

9. Plotseling werden ze tegengehouden door barbaren die pijl en boog op hen gericht hadden. 'Wat 
komen jullie hier doen ?' snauwde één van de barbaren.

De onbereikbaarheid van de rode zee, het ongrijpbare ervan, uit zich in allerlei blokkades, zoals hier



de barbaren. En dan volgen de ondervragingen, de bureaucratie.

10. 'Wij hebben toegang gekregen van de vrouw met de rode laarzen,' sprak hij.

Hier zien we dat ogenschijnlijk de gids ook rode laarzen droeg. Zou zij het rode mysterie zelf zijn 
die toch al op een bepaalde manier contact met hen had gemaakt ? Of is dit toeval ? Wie is de 
vrouw met de rode laarzen ? En waar is ze nu ?

11. 'Niks mee te maken,' snauwde barbaar, die zijn pijl al bijna in het gezicht van het jongetje had 
gedrukt. 'Maak dat je wegkomt,' sprak de barbaar geirriteerd.

Ze staan oog in oog met woestelingen die hen er niet zomaar door laten, ook al hadden ze al wel 
toegang gekregen. Ze worden bedreigd en worden weggestuurd. Blijkbaar hebben de woestelingen 
niks te maken met de orders van de gids met de rode laarzen.

12. 'We hebben ook een kaartje,' zei het jongetje, en liet de kaart van de Rode Zee zien.

Een toegangs-kaartje laten zien kan soms helpen, maar waarschijnlijk niet als je met woestelingen 
hebt te maken. Die werken niet volgens loon, maar volgens het recht van de sterksten. Zij werken 
nergens eerlijk voor, maar plunderen en ontvoeren. Zij gebruiken geweld en dwang om hun doelen 
te bereiken.

13. De barbaren begonnen te lachen. 'Wat hebben wij daar nou mee te maken, jongen,' zei de 
barbaar op een bijna spottende toon. Hij had zijn hand tegen de schouder van het jongetje gezet, en 
duwde hem weg. 'Dit is ons gebied, belachelijk figuur. Val ons niet lastig met je stomme kaartjes.'

De loonkaartjes worden bespot en niet als waardevol gezien. De kaarten schijnen verder niet geldig 
te zijn. Ze zijn in de klauwen van roofdieren. Die hebben niets te maken met etiquette, maar doen 
gewoon hun eigen zin, en volgen hun instincten. Het is een hele andere wereld.

14. 'Wij komen voor de Rode Zee,' sprak het jongetje.

Hier pleit het jongetje voor waartoe ze zijn gekomen. Hij kan het natuurlijk proberen. Hij geeft in 
ieder geval de moed nog niet op.

15. 'Rode Zee ?' lachte de barbaar. 'Er zijn hier geen zeeen. Nou maak dat je wegkomt, en snel een 



beetje. We hebben geen uren de tijd.'

Alles waaraan ze zich hadden vastgehouden wordt ontkend en belachelijk gemaakt. Dit is een 
belangrijke fase om het loon te doen rijpen.

16. Toen begon de barbaar nog kwaaier te worden. Met zijn boog sloeg hij het jongetje, en ook de 
andere barbaren begonnen te slaan.

Ook geweld doet het loon rijpen. Eerst wordt het loon verwond. Het offer moet rijpen. Zonder 
bloed, zweet en tranen is er geen weg tot de rode zee.

17. Eén van de barbaren schoot giftige pijltjes met zijn blaaspijp. Alle vier werden ze geraakt, en 
vielen in een diepe slaap. De barbaren bonden hen vast, en namen hen mee naar een dichtbijzijnd 
dorp. Hier werden ze in een boerderij in een kooi gezet. Na een tijdje werden ze wakker in de kooi. 
Een wat oudere barbaar kwam om hen te ondervragen. Het bleek de hoofdman van het dorp te zijn.

Wat een grote frustratie is het als je eerst denkt dat je de hoofdprijs hebt gewonnen en helemaal 
enthousiast bent, en dat al je dromen dan de grond worden ingedrukt en je geen stap verder komt. Je
eindigt in een kooi. Niets komt rechtstreeks. Alles moet ook weer afgebroken worden, zodat de nog 
diepere bronnen worden aangeboord. De nieuwe wereld zal ontstaan door de verbindingen van 
fragmenten. Het is een gebroken pad, en je ziet alles als door een gebroken spiegel. Je dromen 
worden afgenomen, zelfs datgene waar je zo lang voor gewerkt hebt, en dan kun je alleen nog maar 
erover fantaseren. Je wordt zo een bouwer van droombruggen. Je verliest iets, maar juist door 
erover te dromen wordt het nog mooier en prachtiger. Dit is hoe hemelse werelden gebouwd 
worden. Daarom moeten wij veel verliezen.

18. 'En jullie zijn op zoek naar de Rode Zee hier ?' bulderde de hoofdman van het lachen. 'Luister 
nou eens even. Laat me nou even niet lachen. Er zijn hier geen zeeen. Men heeft jullie maar wat 
wijsgemaakt. De Rode Zee ? Laat me toch niet lachen. Jullie hebben zeker domme spelletjes gedaan
met die meisjes. Die deugen niet. Die fantaseren er maar op los. Grote bedriegers zijn het. Al tijden 
zijn wij in grote oorlog met hen.'

Er worden dus tegenstellingen getoond waarin alles mag groeien. Zonder tegenstellingen wordt er 
niets gebouwd en niets gevestigd. De pijlers moeten diep gaan. De tegenstellingen zijn de 
polariteiten van de kunst, de contrasten van een nieuwe schepping. Alles heeft zijn schaduwen en 
schimmen. In alles hangt een mist rond, zodat de mens niet opgesloten wordt in materialisme. 
Duidelijkheid is een gevangenis.

19. De hoofdman ging op een stoel zitten en staarde naar hen. 'Denken jullie echt dat ik die onzin ga
kopen ? Wij hangen het heilige boek aan, en daar blijft het bij.'



Er worden heilige boeken aangehaald door de woestelingen. Dat kan natuurlijk van alles zijn, en als
het goed zou zijn, dan zou het toch nog ten kwade geinterpreteerd kunnen worden. Je kunt een boek
laten zeggen wat je het maar wil laten zeggen. Eindeloze mogelijkheden.

20. 'Ik ben de schrijver van het heilige boek,' sprak het jongetje.

Het jongetje doet hier wel een hele grote uitspraak. Dat is natuurlijk te proberen, maar het is ook 
gevaarlijk, riskant.

21. 'Leugenaar !' bulderde de hoofdman. Toen begon hij te lachen. 'Het heilige boek is geschreven 
door een barbaar die allang is overleden. Probeer me nu niet nog meer onzin te verkopen.'

Hier wordt er om gevochten wie het heilige boek heeft geschreven. Het feit is dat één van hen liegt 
of verkeerd is ingelicht, of ze hebben het over verschillende heilige boeken. Het jongetje beseft dat 
als hij als de auteur van het heilige boek wordt gezien, dan kan hij hen alles wijsmaken, maar hij 
wordt slechts benaderd met spot over dit idee.

22. 'Laat me dat heilige boek dan eens zien,' sprak het jongetje.

Hier vind een nieuwe strategie plaats. Het jongetje wil de bron zien van al hun dromen en bedrog. 
Het jongetje wil zien wat zoveel macht over hen heeft. Nogmaals kan het een goed boek zijn, maar 
dat ze het verkeerd hebben uitgelegd, zoals vaak gebeurt, of het was oorspronkelijk een goed boek, 
maar werd slecht vertaald.

23. De hoofdman liep naar een boekenkast en griste een heel dik boek eruit. Toen liep hij naar de 
kooi toe, en stak het boek door de tralies. Het jongetje pakte het boek, en begon te lezen. 'Dat heb ik
geschreven,' zei het jongetje. 'Dat heb ik geschreven aan de rivier. Het boek is nog niet af.'

Hier doet het jongetje weer sterke uitspraken. Dit verhaal is een korte en alternatieve versie van een 
veel langer verhaal wat in de Vuh staat beschreven, namelijk : "De Prins en de Rode Zee". In de 
Vuh is dit het eeuwige boek, als een beeld van de tweede bijbel. Het eeuwige boek is geschreven 
aan de feeënrivier "de Sep". In de Vur zijn meerdere aftreksels van dat verhaal te vinden, of in de 
zin dat het verhaal in de Vuh gewoon de langere versie is ervan.

24. 'Heiligschennis !' bulderde de hoofdman. 'Hoe durf je te zeggen dat ons heilige boek nog niet af 
is. En hoe durf je te zeggen dat jij de schrijver van het heilige boek bent ?'



Het jongetje wordt van heiligschennis beschuldigd. Blijkbaar hebben de barbaren alles al in kannen 
en kruiken. Iemand anders moet met het boek op de loop zijn gegaan. Het is hetzelfde wat gebeurde
met andere heilige boeken : Eén boek, vele stromingen, die elkaar allemaal de hersenen inslaan.

25. 'Omdat het zo is. De oude barbaar moet het gestolen hebben, en gezegd hebben dat hij het 
eeuwige boek zelf had geschreven,' sprak het jongetje.

Het jongetje legt zijn vinger op de diefstal of het plagiaat. Natuurlijk is dat riskant in zijn situatie. 
Het jongetje neemt geen blad voor zijn mond, maar dit kan hem in de problemen brengen. Zijn 
gezag wordt niet zomaar geaccepteerd.

26. 'Dikke onzin, dikke onzin,' sprak de hoofdman. 'Dit is heiligschennis. Of je bent gewoon gek, 
krankzinnig, en denkt echt dat jij het heilige boek hebt geschreven. Ik ben veel malloten in mijn 
leven tegengekomen, maar jij bent wel echt de zotste van allemaal. En dan nog al die praatjes over 
de Rode Zee. Er is hier geen Rode Zee.'

Als we voor de waarheid opkomen en ons de waarheid toeëigenen zullen we vervolgd worden, en 
etiketten opgedrukt krijgen. Het rode mysterie is niet hapklaar. Wij zullen niet worden geloofd. Het 
zou ook niet best wezen, want wee ons wanneer iedereen wel over ons spreekt. Het valse wordt 
geprezen, en het ware wordt verworpen. De mens wil de waarheid niet, en de waarheid moet 
getoetst worden.

27. 'Je kunt alleen de Rode Zee zien als je de kaart van de Rode Zee hebt,' sprak het jongetje.

Hier schuift het jongetje de aandacht weer naar de kaart van de rode zee, het loon en het bewijs. Het
jongetje grijpt dus terug naar wat hij al heeft, niet wat hij niet heeft en niet kan krijgen. Dit is dus 
ook weer het beeld van de dankbaarheid en het roeien met de riemen die de mens heeft. Het gaat om
het terugkeren tot de bron, tot de kleinste hoeveelheden. De toekomst is al geweest. De sleutel is in 
het verleden, dat wat we al hebben is alles wat we nodig hebben. We hebben alles al.

28. 'Wat ?' lachte de hoofdman. 'Wat is dat voor grote onzin. Geef hier die kaart dan.'

Door de standvastigheid van het jongetje wil de hoofdman die bron ook zien. Het jongetje heeft 
volgehouden en nu is de hoofdman nieuwsgierig.

29. 'Ik kon het alleen maar voor mijn drie vrienden en mezelf gebruiken,' sprak het jongetje. 'Het 



moest eerst getest worden door een standbeeld van een eekhoorn.'

Het jongetje haalt nog meer van zijn verleden erbij, de eekhoorn. Het is juist ook de eekhoorn 
geweest die hem deze vijand heeft getoond, voordat hij bij de rode zee kan komen. De eekhoorn is 
dus het beeld van het onderscheidings-vermogen.

30. 'Zeg, laat me nou toch echt niet lachen, vriend,' bulderde de hoofdman. 'Een standbeeld van een 
eekhoorn ? Wat zullen we nou krijgen ? Wat zijn dit voor smoesjes. Geef hier die kaart.'

Weer wordt dit door de hoofdman belachelijk gemaakt. Het jongetje wordt echt getest. De 
hoofdman geeft niet zomaar toe, en is eigenlijk als de eekhoorn zelf die "nee" zegt. Het jongetje en 
zijn vrienden zijn nog steeds in de eekhoorn-machine, de "nee" machine die alles doet rijpen.

31. Het jongetje schoof de kaart van de Rode Zee door de tralies, die direct door de hoofdman uit 
zijn hand werd gegrist. 'Kijk dit nou eens,' bulderde de hoofdman. 'Dat zijn nou typisch van die 
belachelijke onzin kaarten van de Rivier vrouwen, waar wij ook in oorlog mee leven. Dat is 
allemaal bijgeloof, jongen. Ze filosoferen maar, maar het slaat allemaal nergens op. Het is allemaal 
mooidoenerij, maar je bereikt daar nooit wat. Houd die kaart van je maar, jongen. Ik ga er niet eens 
mijn tijd aan verspillen.' De hoofdman schoof de kaart weer terug door de tralies, en het jongetje 
nam de kaart opgelucht terug.

Het jongetje is opgelucht dat zijn laatste bezit niet van hem wordt afgenomen. Voor de hoofdman is 
het pad van de rivier vrouwen te moeilijk. De hoofdman wil directe resultaten zien, door geweld, 
door plundering of ontvoering, en niet wachten op allerlei machines die eerst het loon moeten 
berekenen.

32. 'Luister,' zei de hoofdman. 'Wij hangen het heilige boek aan. De vrouwen waar je het over had 
zijn grote bedriegers. Ze hebben jullie ook bedrogen.'

Hoe is de hoofdman zo geworden ? Hij geeft aan dat hij bedrogen is, maar is dit ook daadwerkelijk 
de werkelijkheid ?

33. Boos liep de hoofdman de boerderij uit. Op het hooi in de kooi konden ze slapen, en dat deden 
ze ook.

De hoofdman vertelt verder zijn verhaal niet en geeft uiteindelijk op. Nu kunnen ze eindelijk rusten 
na alle ondervragingen. Op een bepaald punt wordt de waarheid niet meer aangevallen en 
belachelijk gemaakt, maar genegeerd. Ze zijn er klaar mee.



34. De volgende dag werden ze uit hun kooi gehaald, en naar een plaats gebracht waar een barbaar 
van hoge komaf zat. 'Kom verder, vrienden, en welkom,' sprak de barbaar, die heel vriendelijk leek

Mensen uit hetzelfde leger, uit dezelfde groep, kunnen soms heel verschillend zijn. Het is niet zo dat
wat één mens verkeerd doet de hele groep verkeerd maakt.

35. 'Ik wil u mijn diepste excuses aanbieden,' sprak de barbaar. 'De dorpelingen hier zijn nogal ruw 
en onhandig. Ze schrikken snel van dingen, en komen dan in onnodig verweer. Ik denk dat ze zich 
zo veiliger voelen. Het is hun manier van bescherming, maar het klopt niet echt.'

De barbaar van hoge komaf komt voor hen op, en verontschuldigt voor alles wat hen is overkomen. 
Hij laat zien dat het allemaal angst is geweest.

36. 'We waren op weg naar de Rode Zee,' sprak het jongetje.

Weer doet het jongetje zijn verhaal, en maakt direct duidelijk wat hun doel is.

37. 'Daar heb ik over gehoord,' glimlachte de barbaar vriendelijk. 'Maar ik weet er niet veel vanaf. 
En ik hoorde dat u beweerde de schrijver te zijn van het heilige boek ?'

Deze barbaar doet in ieder geval heel anders dan de anderen, en staat hen vriendelijk en begrijpend 
te woord, en toont daadwerkelijke interesse. Dit is waartoe het pad van geduld leidt als we ons in 
moeilijke situaties bevinden. Als we door een gevaarlijke stam zijn ontvoerd, dan zal wanneer alles 
gerijpt is in de volharding een bepaald stamlid de sleutel zijn voor bevrijding. Een bepaald stamlid 
draagt het geheim van de stam, als een hoger loon.

38. Het jongetje knikte.

Het jongetje blijft standvastig in zijn beweringen. Hij geeft niet op, vooral nu hij een opening ziet.

39. 'Dat zou best kunnen. Ik twijfel daar niet aan. De vorige lichtte de mensen namelijk graag op,' 
sprak de hoge barbaar. 'Ik heb hier veel werk te doen om dat weer te herstellen. Nogmaals mijn 
excuses voor de manier waarop zij u behandelden.'



Nu zijn ze in contact gekomen met iemand binnen de stam die zelf ook niet tevreden is over 
bepaalde dingen in de stam, en dus op een bepaalde manier hun lotgenoot is. Ook in het gebied van 
de vijand kunnen verborgen vrienden zijn. Deze persoon schijnt veel macht te hebben, maar schijnt 
ook nieuw te zijn. Hier zouden ze dus goed gebruik van kunnen maken, en dit is dus ook waar het 
lijden altijd naartoe leidt : Het contact met de hogeren van een bepaald gebied waarin we in de 
problemen kwamen, en die zo ons kunnen inwijden tot herstel. Dit zien we ook in het leven van 
Jozef die een machtspositie kreeg in Egypte door zijn lijden, en ook zien we dit gebeuren bij Daniël 
in Babylon.

40. 'Ik ben hier van pas geleden,' sprak de barbaar. 'Maar ik ben nu al heilig verklaard.'

Ook in de vijandelijke stammen zijn zulke tegenstellingen. Sommigen zullen een goed hart hebben 
en waren in de stam geboren, of zij zijn daar als spionnen. Daarom mogen wij ook nooit de vijand 
overmatig generaliseren. Er is altijd iets goeds in het kwaad.

41. 'Handig,' sprak het jongetje.

Dat moet de mens leren ontdekken, dat juist de sleutel van het oordeel over de vijand in het kamp 
van de vijand zelf is. De vijand heeft iets gestolen, en het gestolene zal zich op de vijand wreken. 
Het is slechts een tikkende tijdbom. Hiertoe moet de mens ontwaken.

42. 'Jazeker,' lachte de hoge barbaar. 'Dat kan goed van pas komen.'

Dit is tegelijkertijd de sleutel tot de bevrijding van de opgesloten mens.

43. 'Klopt het dat uw volk in oorlog is met de Rivier vrouwen ?' vroeg het jongetje.

Het jongetje komt zo in contact en communicatie met de schat van de vijand. Zo kan het jongetje 
veel zicht op dingen krijgen en inzicht in wat er eigenlijk gebeurt is en waarom.

44. 'Ja, dat klopt, dat is nog iets van vroeger,' sprak de barbaar. 'Daar wil ik ook snel een einde aan 
maken. Het is nergens voor nodig, maar heeft met vroeger te maken. En ik wil jullie niet verder 
ophouden. Ik zie geen reden om jullie hier nog vast te houden,' glimlachte de hoge barbaar.

Hier zien we dat de informatie uitgewisseld wordt en wordt geactiveerd. Ze hebben de schat van de 
vijand ontdekt en teruggeroofd, en deze schat zal hen nu uitleiden, doorgang geven.



45. Even later liepen ze het dorp uit, en zochten naar de plek waar ze werden aangehouden. Daar 
moesten ze verder richting de Rode Zee. Maar alles was veranderd. Ze herkenden niets. 'Dat moet 
betovering zijn,' sprak het jongetje. 'Ik ken deze barbaren. Alles verandert hier de hele tijd, zodat 
niemand hier weg kan, en indringers hun weg niet kunnen vinden. We zitten hier vast. Alles zal in 
hun voordeel werken. Alleen door hun toverij kun je de weg vinden. Dat is een hopeloze zaak, want
ik ken het niet.'

Hier zien we het rode mysterie weer toeslaan dat alles veranderd is, en ze de weg niet meer 
herkennen. Het gebied van de vijand kan zelfs na het vinden van de sleutel overweldigend zijn, als 
een ingebouwd beveiligings-systeem.

46. Ze probeerden het dorp weer te vinden, maar ook het dorp was in geen velden of wegen te 
bekennen. Het was spoorloos verdwenen.

Er is geen snelle uitweg. De beproeving door het rode mysterie duurt lang en gaat diep. Nu moeten 
ze tot de diepte van de schat komen, tot de diepte van de sleutel, en er verder mee communiceren. 
Vaak is dit ook weer zaad wat eerst moet sterven.

47. 'Wat gek,' sprak het jongetje. 'Het was hier net nog.'

Zo kan dus zelfs in een grote overwinning de verwarring toeslaan. Het leert de mens altijd op z'n 
hoede te zijn, en niet lichtzinnig over de vijand te denken. Het offer moet rijpen. Een grote 
overwinning betekent nog niet dat je er al bent, en is vaak gewoon het begin van de lange tocht.

48. Uren zochten ze in het bos naar aanknopingspunten, maar alles leek op elkaar. Ze hadden het 
gevoel in cirkeltjes te lopen. Ze werden er doodmoe van, en na een tijdje stortten ze alle vier neer 
op het mos om te slapen.

Hier slaat de wanhoop en vermoeidheid toe na de grote overwinning. Is dit niet zo herkenbaar ? De 
vloedgolf is weer gaan liggen, en de mens dreigt weer vast te komen zitten. De mens moet leren 
rijgen, van kraal tot kraal gaan, en zich niet blindstaren op één kraal van groot geluk. De mens moet
loskomen van het aanbidden van een toverring om zijn vinger, een geluksring, loskomen van de 
verslaving aan het ene, om zo te komen tot de ketting van vele kralen die om zijn hals moet. De 
mens moet zich niet vast houden aan één mooie droom die hij ooit in zijn leven eens heeft gehad, en
waar nu alles om draait, maar de mens moet leren de dromen te rijgen, en beseffen dat daartussen de
nachtmerries liggen. Er gaat een rijgnaald door iedere droom. Iedere droom zal bloeden om zo 
opgenomen te worden in de ketting.



48. Uren zochten ze in het bos naar aanknopingspunten, maar alles leek op elkaar. Ze hadden het 
gevoel in cirkeltjes te lopen. Ze werden er doodmoe van, en na een tijdje stortten ze alle vier neer 
op het mos om te slapen.

Hier slaat de wanhoop en vermoeidheid toe na de grote overwinning. Is dit niet zo herkenbaar ? De 
vloedgolf is weer gaan liggen, en de mens dreigt weer vast te komen zitten. De mens moet leren 
rijgen, van kraal tot kraal gaan, en zich niet blindstaren op één kraal van groot geluk. De mens moet
loskomen van het aanbidden van een toverring om zijn vinger, een geluksring, loskomen van de 
verslaving aan het ene, om zo te komen tot de ketting van vele kralen die om zijn hals moet. De 
mens moet zich niet vast houden aan één mooie droom die hij ooit in zijn leven eens heeft gehad, en
waar nu alles om draait, maar de mens moet leren de dromen te rijgen, en beseffen dat daartussen de
nachtmerries liggen. Er gaat een rijgnaald door iedere droom. Iedere droom zal bloeden om zo 
opgenomen te worden in de ketting.

49. Het jongetje werd als eerste weer wakker. 'Dit vreesde ik al,' sprak het jongetje. 'We komen hier 
nooit meer uit.' Weer gingen ze uren lang zoeken, maar tevergeefs. Alles bleef op elkaar lijken. 'Dit 
lijkt wel op een eeuwig bos,' sprak het jongetje.

Het is een eeuwige wildernis met grote geheimen. Toeristen komen zeker in valstrikken terecht.

50. 'Dat is het ook,' zei één van de anderen. 'Ze hebben ons goed te pakken.'

Dit is dus een onderdeel van een verhaal. Een verhaal gaat ergens naartoe, naar een conclusie, een 
oplossing. Dit wordt langzaam opgebouwd. Het blijft er dus niet bij. Er is een groot doel in het 
leven, een groot plan. Er schuilt een almachtige intelligentie achter. Niets is zomaar voor niets. 
"Niets is nutteloos," wat ook wel de Naradox wordt genoemd. Blijf je vasthouden aan de Paradox 
en de Naradox in de wildernis.

51. 'Wat een doolhof,' sprak het jongetje.

De mens is geneigd te klagen in moeilijke omstandigheden, en ziet door de bomen het bos niet meer
op sommige momenten, wat een enorme angst en verwarring teweeg kan brengen, en pure 
wanhoop. Dit is een natuurlijk iets. Het klagen en smeken is een onderdeel van hoe een mens 
omgaat met lijden. Het is een uitlaatklep. Het hoort bij het lijden.

52. 'Was het maar een doolhof,' sprak één van de anderen. 'Maar dit is allemaal hetzelfde. Het stopt 
nooit.'



En iedereen ervaart het lijden weer op een andere manier, en kijkt er anders tegen aan. Daarom kan 
de mens ook van elkaar leren. Even het lijden door de ogen van iemand anders te zien kan helpen. 
Ook het lijden is eenheid in diversiteit.

53. 'Wat nu ?' vroeg het jongetje.

Ook gaat de mens raad vragen in het lijden, zowel naar zichzelf als naar anderen. De mens probeert 
deuren uit. De mens gaat experimenteren. Ook dit is een vast onderdeel van het lijdensproces. Het 
lijden brengt de mens op gang, doet een beroep op de vindingrijkheid van de mens.

54. 'We zijn goed de gebakken peer,' sprak één van de anderen.

Dan lopen we soms ook tegen mensen of lotgenoten aan die de moed al hebben opgegeven, of die 
er nog wel erger aan toe zijn dan ons. Het lijden is ook om hen die nog dieper lijden te helpen, 
tegemoet te komen. Ook in die zin heeft het lijden nut. Het lijden verbindt, en er zal een groot 
wonder zijn door eenheid in het lijden, alsof de stekker dan eindelijk in het stopcontact komt. 
Gedeeld lijden is half lijden.

55. Plotseling zagen ze wat roods glinsteren in de verte. 'Dat moet de Rode Zee zijn !' riep het 
jongetje. 'Rennen, jongens, anders is het weer weg.' Het jongetje zette het op een rennen, en ook de 
anderen renden achter hem aan. Ze renden zo hard als ze konden, en kwamen aan bij de Rode Zee. 
'Wat een glorieus moment,' sprak het jongetje. 'En dat net toen we het nodig hadden.'

Nu ze gedeeld hebben in elkaars lijden zien ze hierin de rode zee. De rode zee is waar al het bloed 
samenkomt, waar al het lijden kruist. Het is dus allemaal heel technologisch.

56. Een kaart kwam naar boven drijven uit de Rode Zee. Het jongetje greep de kaart, en las hardop :
'Welkom tot de Rode Zee. De kaarten zullen uw pad leiden.'

De Rode Zee heeft alles van het verleden in kaarten ingedeeld, maar dan op een hele symbolische 
manier, zodat het bruikbaar is geworden. Deze kaarten zullen het pad verder leiden.

57. Een pad van kaarten begon zich over de Rode Zee te vormen. Aan het einde van het pad stond 



een spiegel. 'Dat moet de spiegelpoort zijn tot de spiegelwereld van indianen,' sprak het jongetje.

Hierin kun je niet zomaar kaarten trekken. Elke kaart moet verdiend worden, en er is een bepaald 
pad door de kaarten. Hierin gaat het om de belangrijkste schakels.

58. De kaartenbrug lag nog steeds voor hen, gaande over de enorme Rode Zee. In de verte zagen ze 
wat glinsteren, wat de spiegelpoort tot de spiegelwereld van het heilige land van de indianen moest 
zijn. Plotseling rende één van hen op de brug af. Hij begon als een zot te rennen over de kaarten 
richting de spiegel in de verte. Ze probeerden hem nog terug te roepen, maar hij bleef maar 
doorrennen. Toen zagen ze hem door de kaarten heen wegzakken in de Rode Zee.

Hierin kunnen we geen stappen overslaan en er als onheilige dwazen overheen rennen, want dan zal
de rode zee ons opslokken en verscheuren.

59. Hij had de kaarten moeten lezen. Niemand wist waar hij nu naartoe zou gaan. Ze leken hem 
kwijt te zijn. Het jongetje boog zijn hoofd. Voorzichtig liepen ze naar de kaartenbrug, vol verdriet 
over hun verloren vriend. 'Komt hij nog terug ?' vroeg het jongetje. Niemand antwoordde. 'Hij had 
de kaarten moeten lezen,' sprak één van de anderen.

Elke kaart heeft een boodschap, een gebruiksaanwijzing met regels en condities. Die moeten eerst 
gelezen en begrepen worden. Het kaartenspel is heilig.

60. Ze keken naar de kaarten die in een bepaalde volgorde lagen. De kaart van de sleutel was de 
derde kaart van de kaartenbrug, waar ze dus nog niet konden komen. Die kaart kon de 
tijdsvolgorde, de chronologie van dingen, en de ruimtelijke volgorde van dingen veranderen. Maar 
de kaart lag verder weg op de brug.

Het rode mysterie heeft alles omgedraaid om ons te testen. De sleutel hangt buiten de kooi waar we 
niet bij kunnen. Onbereikbaarheid is een harde leermeester.

61. De vijfde kaart was de kaart van de verloren vriend. Ineens was de verloren vriend weer terug. 
Ze waren allemaal dolgelukkig. 'Waar was je geweest ?' vroeg het jongetje die direct de verloren 
vriend omhelsde. 'Onder de Rode Zee, waar ik in slaap viel. Ik kan me er niet veel van herinneren,' 
zei de verloren vriend.



De kaarten kunnen dus ook verloren vrienden terugbrengen of verloren dingen. Zij komen dan terug
met meer informatie.

62. 'Onder de Rode Zee is het rijk van slaap,' sprak de verloren vriend.

Als we verkeerd met de kennis omgaan, of de kennis nog niet kunnen begrijpen, dan vallen we eerst
in slaap.

63. 'Blij dat je weer terugbent,' sprak één van de anderen. Weer een andere knikte glimlachend en 
instemmend.

Sinds de verloren vriend terug is hebben ze weer moed.

64. Maar verderop de kaartenbrug begon het steeds meer te waaien en zelfs te stormen. Ze werden 
meegesleurd door een grote golf. Ze gingen richting de spiegel. De kaartenbrug leek geheel te zijn 
verdwenen. Alle vier werden ze na een tijdje opgehesen door een vreemd schip. Ze waren half in 
slaap.

Het is duidelijk dat ze de kaartenbrug en hoe het werkt niet kennen. Hier komen ze in de problemen 
en worden door de slaap gegrepen.

65. Het bleek een schip van koopmannen te zijn, met zwarte pakken die Middeleeuws leken. Ze 
hadden veel sieraden en aan tafeltjes werd er gedobbeld. 'Wie zijn jullie ?' bulderde een man met 
een zwarte, vreemdsoortige platte muts.

De koopmannen zijn een beeld van dat alle dingen eerst verdiend moeten worden, maar de vraag is 
wat voor soort koopmannen dit zijn.

66. De verloren vriend nam het woord, en vertelde het verhaal. 'Zo zo,' bulderde de man. 'En wie 
heeft jullie toestemming gegeven hier zomaar te komen ?'



Bij de koopmannen gaat het er ook niet makkelijk aan toe. De koopmannen zijn niet makkelijk om 
te kopen.

67. 'Dit is ons land,' sprak de verloren vriend. 'Dit is ons gebied.'

Riskante uitspraken worden hier gedaan, die de koopmannen misschien kunnen interpreteren als 
grootspraak en intimidatie.

68. 'Mispoes,' bulderde de man. 'Dit is het gebied van de Rode Zee. Niemand komt hier zomaar 
langs of door.'

Ze worden op de feiten gewezen, als een blokkade, zoals al eerder was gebeurd bij de barbaren.

69. 'Ik heb de Rode Zee zelf verdient,' sprak het jongetje.'

Hier haalt het jongetje zijn oude truuk weer uit de doos. Hij begint weer te pleiten op de feiten.

70. 'Heiligschennis !' bulderde de koopman.

De koopmannen reageren eigenlijk net zoals de barbaren.

71. 'Wie bent u dan ?' vroeg één van de anderen.

Nu willen ze wel eens weten wie die koopmannen eigenlijk zijn. Ze ondervragen het probleem, om 
te zien of ze daar iets wijzer van kunnen worden. Ze proberen meer informatie te winnen over het 
probleem, en wat er nu eigenlijk aan de hand is.

72. 'Wij zijn koopmannen van het heilige boek,' sprak de man.



Het schijnt dat de koopmannen ook een heilig boek hebben, net zoals de barbaren. Hier zijn ze al 
eens eerder doorgegaan, door claims over een heilig boek.

73. 'Dat boek heb ik geschreven,' zei het jongetje.

Het jongetje past weer dezelfde strategie toe, en verbindt zich aan hun bron. Hij is de schrijver van 
het heilige boek, dus ze zouden naar hem moeten luisteren voor de ware interpretatie.

74. 'Ach onzin,' sprak de koopman. 'Dat boek heeft niemand geschreven. Dat boek heeft altijd 
bestaan, zonder begin en zonder einde.'

Net zoals de barbaren trappen de koopmannen er niet in.

75. 'U drijft handel met mijn boek ?' vroeg het jongetje. 'Dat boek is gratis.'

Het jongetje komt nu met een sterk punt. Het is zijn boek en ze mogen het niet verkopen.

76. 'Nu moet je ophouden,' sprak de koopman. 'Ten eerste is het jouw boek niet, en ten tweede is 
niets gratis.'

Zoals de barbaren zijn de koopmannen niet makkelijk in hun reageren op de beweringen van het 
jongetje. Het jongetje kan ook geen bewijs leveren voor zijn uitspraken, dus hij staat nog steeds 
machteloos. In principe kunnen ze nu alles met hem doen, want het is zijn schip niet.

77. Het jongetje keek uit het schip de zee in. Ergens zag hij de kaartenbrug verder gaan. 'Kunt u ons
afzetten daar op die kaartenbrug ?' vroeg het jongetje terwijl hij op de brug wees.

Als een soort ontwaking ziet het jongetje ineens de kaartenbrug weer, en wil af zijn van het gezeur 
van de koopmannen. Dit had hij al eerder gehad, en nu wil hij op het pad verder.



78. De koopman keek de zee in naar de brug. 'Wel heb ik ooit,' sprak de koopman. 'Dat heb ik nou 
nog nooit gezien.' Het schip kwam steeds dichterbij de brug. Het jongetje kon zien dat de eerste 
kaart de kaart van de koopvaarders van het heilige boek was. De koopmannen waren weer in de 
kaart verdwenen.

Hier zien we het wonder van de rode zee in actie. Daarnet waren er nog koopmannen, maar nu was 
het gewoon een kaart.

79. Toen ze erop gingen staan stonden ze ineens voor de spiegel. 'Welkom,' sprak de spiegel. 'U hebt
de juiste kaarten bereikt om de poort tot de spiegelwereld van het heilige land van de indianen te 
openen. Komt u verder.'

Het schip maakte contact met de kaartenbrug, en de koopmannen bevroren in de kaart, zodat het 
jongetje en zijn vrienden gewoon op de kaart konden stappen, waar de kaartenbrug weer verder 
ging.

80. Vanuit de verte konden ze alweer een nieuwe kaartenbrug zien.

We zien dat in de rode zee het verhaal contact maakt met het spel, afgewisseld met slaap. Het kan 
heel confronterend en op de man af zijn, waardoor verdere ontwaking nodig is. De paradox en de 
spiegeling is waar ze aan vast houden. In het verhaal wordt al het persoonlijke weer geabsorbeerd 
en is er de nodige afstand. Het spel zelf is ook een veilige simulator om dingen zachter te maken. 
Maar dat moet natuurlijk wel verdiend worden. Dat is telkens weer de les die ze krijgen.



99. DE KANNIBALEN 
 
1. Hij had dwang neuroses. Hij had zichzelf niet in de hand, en zei alles wat in zijn gedachtes opkwam. Vaak was hij 
stil, maar dan kwamen de buien ineens opzetten, als stormen, als de winden van bloed. Hij had een duister verleden wat 
hiervoor verantwoordelijk was. Hij was vroeger gedwongen, en telkens weer speelde dit in zijn hoofd af. Hij hield geen 
blad voor de mond. Dit was zijn leven.
 
Dwangneuroses zijn vaak de voorbode van de heilige gebondenheid, en in sommige gevallen is het 
al een stuk heilige gebondenheid. Dwangneuroses zijn vermengingen met andere dimensies die 
cryptisch overnemen. De mens begrijpt deze taal niet, en blijft het zonder meer veroordelen en als 
grote ziekte bestempelen, maar wie is er nu ziek ? De mens wil letterlijk blijven leven, de mens wil 
mammon blijven aanbidden, om zo hun controle te behouden, ook over de anderen. Nu is het 
oorlog.

2. Hij was een vechtersbaas, en hij wekte een speciale angst op bij de mensen die hem zagen. De buien maakten hem 
achteraf erg moe.
 
Mensen met dwangneuroses begrijpen zichzelf ook vaak niet en worden er moe van. Ze strijden een
hogere oorlog, en niemand begrijpt hen, en niemand wil hen begrijpen, wat dezelfde situatie is van 
hen die in de heilige gebondenheid zijn. Soms zijn er raakvlakken, want de heilige gebondenheid 
loopt parallel met een dwangneurose, en soms kruizen deze lijnen zelfs.

3. Als hij zulke dwang neuroses had, dan was hij wreed, ook in zijn taalgebruik, ook naar hemzelf toe, en dan vertelde 
hij weer wat ze hem hadden aangedaan.
 
Er zijn goede en slechte dwang neuroses. Sommige dwang neuroses zijn gevaarlijk. Soms heeft de 
mens bevrijding nodig van een onzichtbare macht. Soms zit er gewoon teveel in de mens wat eruit 
moet, en dan moet het er ook uit. Zou de mens dat onderdrukken, dan zou de mens ontploffen. Een 
dwang neurose kan ook iets heel natuurlijks zijn, als een onderdeel van de lichamelijke processen 
om de mens veilig te houden. 

4. Hij was nu met een andere vrouw, die goed voor hem zorgde, maar zij was vaak weg. Zij werkte in een speelgoed-
winkel. Dit waren de dagen na de scheiding. Het was een dieptepunt in zijn leven. Het was alsof zijn leven stilstond. De
vrouw die nu voor hem zorgde had een vriendin die vaak bij hem was. Langzaamaan trokken deze twee vrouwen hem 
uit de diepe put.
 
Soms is het goed als de oude zelf-controle wordt verbroken, zodat er weer ingang is voor nieuwe 
realiteiten, grotere realiteiten, hier in de vorm van twee vrouwen, als twee moeders voor een nieuwe
geboorte. Soms moet de mens weer kind worden, terug naar de baarmoeder, anders wordt het 
teveel.

5. Hij was dankbaar en kon weer van het leven genieten.
 
Dankbaarheid is de basis van een nieuw leven, en kan ook weer meer geven op die basis. 



Dankbaarheid is een sterk fundament. Ondankbaarheid is als dun ijs.

6. Sommigen zeiden dat ze weer terug ging naar de Duizen. Hij wist het niet.

De Duizen is een baarmoeder-planeet in de onderwereld voor nieuwe geboorte in de Vur.

7. Hij was pasgeleden gescheiden. Hij voelde zich erg zwak sinds toen. Vaak zonk hij even diep weg.

Door de afzondering kan een mens zich soms zwak voelen, omdat alle bronnen van inkomsten zijn 
afgesneden en de mens op zichzelf wordt teruggeworpen, maar dat zal wel op den duur nieuwe 
krachtbronnen gaan aanboren.

8. 'Maar je weet hoe het hier aan toe gaat,' sprak ze. 'Huwelijken zijn niet voor altijd.'

In het leven is elke relatie fragiel en slechts een schaduw van de hogere relaties. In het leven is alles
tijdelijk en symbolisch. Maar ook een scheiding of een afzondering hoeft niet letterlijk te zijn. Soms
is het heel symbolisch in de zin dat verkeerde banden worden doorgeknipt en dat zo de relatie 
vernieuwd wordt. Soms betekent het gewoon verandering of verdieping.

9. Ze haalde een kettinkje uit haar tas. Het was een prachtige ketting met steentjes. 'Hier, dit was van mij,' zei ze, 'maar 
jij mag het wel hebben.' Hij deed het om zijn nek en glimlachte. Zij maakte sieraden van verslagen valse geesten.
 
In de diepte van de zin, als een wet binnen de kunst, bestaat het kwaad niet echt, maar is het slechts 
een schaduw of een schim van het hogere, een bepaald principe omgedraaid, een verkeerd gelegde 
of geinterpreteerde hierarchie, een foutieve combinatie, enzovoorts. Maak de volgorde anders en het
is het kwaad niet meer. In die zin kan en moet alles gebruikt worden. Wij gaan alles weer nodig 
hebben, maar dan op een andere manier.

10. Ze vertelde dat ze een lange tijd tegen deze valse geest had gestreden.
 
Authentieke sieraden en andere duurzame kunstwerken zijn het resultaat van lange en zware 
gevechten. De kunstenaar is geen tovenaar, maar een arbeider, een soldaat. Ook is de kunstenaar een
ontdekkings-reiziger en een archeoloog. Wie geen geduld kan en wil opbrengen moet zich niet 
bezig houden met kunst. Kunst is sterven en weer tot leven komen door het rangschikken van de 
dood, de elementen van de onderwereld. Het is voor hen die houden van de cryptische diepte door 
alles heen. Het letterlijke is saai en een prulwerk in plaats van een kunstwerk.

11. Hij wist dat deze dingen bestonden. Hij had genoeg van deze dingen meegemaakt toen hij nog in de wildernis 
leefde.
 
Juist in de wildernis krijgen we hier ervaring mee. 



12. Hij herinnerde dat er een groot schip met skeletten kwam. Ze kwamen hem halen. Het schip was geheel gebouwd 
van skeletten. Zij waren naar hem op zoek. Hij wist niet waarom. Ze namen hem uit de wildernis, en trokken hem op 
het skeletten schip. Zij brachten hem de zee op. Zij brachten hem naar een stad, een illusie. Het was een droomstad. 
Hier verkochten zij hem. Als piraten waren zij meedogenloos hierin. Zij hadden geld nodig. En als zij niet konden 
roven, dan konden zij onderhandelen.
 
Het is een bekende situatie : Piraten komen tot de eilanden om daar de wilden te ontvoeren om hen 
als slaven te verkopen in de stad. Zij die het sluier van de wildernis niet kennen, zullen het nooit 
dieper binnengaan. Eerst raakt de mens in de sluiers verstrikt, totdat hij het raadsel ervan heeft 
opgelost. Het gaat dus om de arbeid, en een lui mens zal zich niet in deze industrie begeven.

13. Zij kocht hem. Zij woonde boven een speelgoed-winkel. Ook andere jongens had zij eens gekocht van zulke skelet-
piraten. Hij herinnerde het nog goed, dat hij toen zijn eigen kamer kreeg. Op de deur was een grote poster van zulke 
skelet-piraten. Zij had deals met hen. Zij zorgde goed voor hem. Ze werkte in de speelgoed-winkel. Het speelgoed werd 
gemaakt van de valse geesten die zij had verslagen.
 
Het speelgoed is een beeld van de simulator, het spel, om de mens er veilig doorheen te helpen. Het 
spel is het verslagen kwaad, wat in een veel lichtere en verdraaide vorm tot training kan dienen. Het
kwaad is dus gewoon een verkeerde rangschikking van het goede. In de diepte bestaat het kwaad 
niet, maar moet de mens getest worden. Goed en kwaad zijn alle mogelijkheden die bestaan, en 
waardoor een weg gevonden moet worden. Het kwaad werd geschapen door het goede, in een heel 
natuurlijk proces, voor een reden, om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Er is alleen schepping in het 
spel van de polariteiten. 

14. Ook herinnerde hij zich hoe hij ooit op deze planeet kwam. Het gebeurde allemaal door een moord. Alhoewel hij 
altijd beweerde dat het zelf-verdediging was. Hij herinnerde hoe depressief hij was. Zijn gedachten gingen helemaal 
terug. Aan een heleboel dingen was hij verslaafd, allemaal om de werkelijkheid te ontvluchten. Hij keek naar haar die 
nog steeds zijn hand vast hield. Toen zakte hij langzaam weg, en droomde hoe het eens was. Al zijn herinneringen 
kwamen terug, alsof zij zich aan hem opdrongen. Ze kneep even in zijn hand, hield zijn hand even wat steviger vast. 
'Ben je er nog ?' vroeg ze. Maar zijn hand werd steeds slapper.
 
Hij begreep de wildernis nog niet helemaal, en werd weer gegrepen door de weelderigheid van de 
stad. De verslaving en de opdringende herinnering kan ook een dwang neurose zijn, als vlucht 
gedrag, als een onthechting van iets anders. De dwang neurose is een soort spasme, zoals de 
hartslag ook een spasme is. Dwang neuroses zijn in sommige gevallen de hartslagen van de ziel om 
de mens in leven te houden op vele vlakken. Ook epileptische symptomen kunnen soms die functie 
hebben. Wanneer het systeem oververhit raakt, dan is dat een logische reactie van het lichaam ter 
beveiliging : alles even loskoppelen.

15. Hij was verslaafd, om zo de werkelijkheid te ontvluchten. Hij had ook vreemde dromen. In de nacht houdt hij 
vreemde dansen, helledansen, allemaal in zijn hoofd, in zijn dromen. En hij kan er niet aan ontvluchten. Het heeft hem 
in de greep, in een bloederige greep.
 
De wilde fantasieën hebben een reden en doel, om de ziel los te krijgen uit de opgedrongen, valse 
realiteit. Hiertoe moet de ziel dus nog een keer gegrepen worden en gebonden worden, om zo weer 
vrij te komen. 

16. Zij zond grote honden op hem af, die angstaanjagend blaften. Zij sleurden hem mee tot haar hut, waar zij hem 
neerlegden aan haar voeten. De spanning en angst, ook door het aanhoudende geblaf van de honden. Er was hooi onder 
zijn voeten, en hij begon te zweten van angst, vooral toen ze een wapen had getrokken, en het tegen zijn hals aanlegde.
 
De wilde fantasieën worden door de huidige bezetters niet geaccepteerd. Zij zijn daartoe de 
dromenpolitie. De ziel wordt zo tegengehouden of teruggefloten. De mens heeft een bepaald 
geheim nog niet gezien, en de elementen van de natuur strijden. Dit is allemaal onderdeel van het 
ontwakingsproces. De mens komt dan in allerlei tussen-gebieden terecht. 



17. 'Alstublieft,' smeekte hij. 'Wat wilt u toch van mij ?' Aan de muren van het hutje hingen schilderijen van de jacht. 
Toen hij sprak begonnen de honden nog harder te blaffen. De honden waren zwart en groot. Hij durfde niet meer te 
spreken vanwege de honden. Ze drukte hem neer op een kleedje van sneeuwwit bont. Hij begon te snikken. Hij zou haar
willen wegtrappen, maar wist dat dit verkeerd kon aflopen.
 
Hier is de ziel opgesloten. Symbolisch gezien kan dat goed of slecht zijn, afhangende van de 
situatie.

18. Plotseling werden de vrouw en de honden afgeleid door een scherp geluid buiten. Ze gingen de hut uit en lieten hem
achter. Toen ze niet terugkwamen zag hij de kans te ontsnappen. Hij rende de wildernis in, en bleef rennen. 
'Terugkomen !' werd er geroepen. Maar hij keerde niet om. Zijn hart bonsde in zijn keel. Hij kon de spanning bijna niet 
verdragen. Hij had een enorme buikpijn.
 
Geen situatie is eeuwig. De tand van de tijd zal alles aanroeren, en er zullen altijd verassingen zijn, 
omwendingen in situaties, zodat de mens dieper kan gaan. De huidige situatie zal breken, omdat er 
nog "missing links" zijn, die steeds grotere druk uitoefenen totdat alles ontploft en er dieper herstel 
kan komen. 

19. Als hij uit de wildernis is, slentert hij naar huis. Het regent hard. Het is donker. Er is verder niemand op straat. 
Thuisgekomen gaat hij onder de douche staan. Het warme water spoelt al zijn ellende weg. Hij haalt diep adem, en 
probeert alles te vergeten. Als hij onder de douche vandaan komt droogt hij zichzelf af. 'Vrouwen zijn gek vandaag de 
dag,' denkt hij bij zichzelf.
 
De vrouw is het archetype van de nieuwe geboorte. De nieuwe geboorte is een pijnlijk proces wat 
voorafgaat aan een sterven aan het "zelf". De mens kent het niet, de mens begrijpt het niet, en had 
zich er een hele andere voorstelling van gemaakt. Die voorstellingen zijn menselijk en zullen 
verbroken worden en geplaatst worden in de diepte van dit alles.

20. Hij slenterde over de straat op blote voeten. Het enige wat hij bij zich had was het wapen van die vrouw. Dat was 
wat hij van haar had meegenomen toen ze weg was. Hij staarde naar het ding, en was zo kwaad dat hij het wilde 
gebruiken. Hij wist precies wie hij moest hebben. Hij wist precies wie al zijn ellende op het geweten had. Daar ging het 
wapen. Iemand was geraakt. Snel was er politie, en hij werd meegenomen naar een duistere cel. Hier werd hij met een 
voet aan de muur geketend. Er was hier ook niet veel, maar er werd hier tenminste voor hem gezorgd.
 
Het zijn moeilijke situaties : Iemand die vecht tegen zijn herinneringen, maar wat hij ervan heeft 
overgehouden is het wapen van degene die hem aanviel. Dat is eigenlijk alles wat aanvallen zijn. 
We missen bepaalde wapens en worden erdoor aangevallen, totdat we eindelijk dit wapen hebben 
begrepen en het wapen zelf hebben. Hoe gaan we dan met dit wapen om ? Verkeerd gebruik kan ons
weer in de problemen helpen. Misbruik wordt gestrafd. Een wapen is een stuk kennis wat we 
kunnen gebruiken in een strategie om meer kennis te krijgen. Het is geen materiaal wat we letterlijk 
kunnen gebruiken, alhoewel we soms moeten vechten voor ons leven. Het gaat in die zin niet om 
een "ja" of een "nee", maar om een "hoe". Of we een wapen ten goede of ten slechte gebruiken : Er 
is altijd een consequentie aan verbonden, een tegen-aanval, een blokkade. In de poetische boeken 
van de Vuh wordt er daarom gezegd : "Wees niet bang als een slang je grijpt en meesleurt naar zijn 
hol. Dit is hoe je de wereld ontdekt." Het zijn dus lessen die de mens leert, en zo kan de mens dus 
ook tot een grote ontwaking komen door alles heen. 

21. Hij wist ook wie dit allemaal op het geweten had, en die was nu dood. Daar had hij voor gezorgd. Hij moest voor de
rechter verschijnen en werd ter dood veroordeeld. Eerst zou hij in een dodencel komen. Hier kon hij zijn daad 
overdenken, om in het reine te komen met zichzelf. Maar juist zijn daad had hem rein gemaakt, dacht hij. Hij had de 
mensheid verlost van een groot kwaad, in zijn ogen, ook al koste dit hem zijn eigen leven. Hij had het er graag voor 
over. Hij voelde zich vrij nu. Hij wist dat hij de doodstraf moest krijgen. Hij wilde de doodstraf. Dit was de prijs die hij 
moest en zou betalen. Hij zou tegen de dood vechten, maar hij wist dat hij overwonnen zou worden.
 



Wie een moord pleegt vermoord in principe ook zichzelf. Dit kun je van verschillende kanten 
bekijken. Wat je een ander aandoet reflecteert terug op jezelf. Niemand kan dit zomaar doen zonder 
consequenties, ook niet in de oorlogen in de ziel strijdende tegen het kwaad. Je valt altijd jezelf aan.
Het is een strijd tegen het zelf, zoals de Bilha zegt : "Wat zoekt gij, oh mens, naar een offer ? Bent 
gij niet zelf het offer ?" Zo is dat ook met vrienden en verlossers. De mens moet tot zelf-
verwezenlijking komen, tot de hermitatie. De mens moet ontwaken tot de hogere identiteit. 

22. De dagen in de dodencel gingen snel, en de spanning steeg, maar hij had er vrede mee. Op de dag van de 
terechtstelling kreeg hij een injectie. Hij voelde zijn hoofd door een tunnel heengaan. Spoedig klopte zijn hart niet meer.
Hij werd dood verklaard, en alles was zwart voor zijn ogen. Alles was gestopt, alsof de tijd stil stond en bevroor. Hij 
kon zich niet meer bewegen, maar was zich van alles bewust. Hij voelde zich verlamd. En die verlamdheid ging alleen 
maar dieper. Hij liet zichzelf los, en ging met iemand mee, met een vrouw. Zo was de dood voor hem. Hij besefte dat er 
een keten om zijn nek was.
 
Een kind is het dichtst bij de heilige gebondenheid, door de dood als wedergeboorte. De dood is de 
baarmoeder waar alles weer naar terugkeert.

23. Hij zonk diep, dieper dan zijn verstand. Hij kon niet meer denken, alleen ervaren. Hij kon alleen maar kijken. Zijn 
gevoelens leken af te brokkelen voor zijn ogen, totdat hij niets meer voelde. Alles stond stil, alsof zijn gevoelens 
bevroren waren. Toen stierf hij weer. Toen begon het hem langzaam naar binnen te zuigen. Hij bleef maar kijken naar de
moederschoot, als een bron van zachtheid. Was dit wat doodgaan was ? Hij zag een wit gesteente voor hem, van 
onvoorstelbare pracht. Het gesteente bleek zijn gedachtes te wissen, en gaf hem nieuwe gedachte-structuren. Het 
gesteente, ver superieur aan aards diamant. Het gesteente leek een zoetheid in hem op te wekken.
 
Het sterven aan jezelf is als het komen tot het witte hek van het paradijs, als een nieuwe geboorte. 
Het is het witte mysterie dat bindt. Het is als het witte harde snoep wat beschreven is in de poetische
boeken van de Vuh. Het maakt de zachte zoekers hard in de nacht, want wij moeten zelf tot een hek 
worden. Wie beschermd wil worden moet zelf een beschermer zijn, betrokken zijn. We kunnen 
alleen een gebied binnengaan als we ook betrokken zijn bij de beveiliging van dat gebied.

24. Hij was in de Duizen, de baarmoeder van een planeet, een planeet waar vrouwen regeerden. Het gesteente gaf hem 
nieuw leven, door het oude leven te vernietigen, weg te wassen. De steen was de steen van slavernij. Dit was het geheim
van de Duizen. Het was allesverwoestend gesteente, maar het gaf een nieuw leven als een slaaf. Het gesteente was 
onverbiddelijk. Haar wetten moesten gehoorzaamd worden.
 
De heilige slavernij is het gevolg van de heilige gebondenheid die ontstaat in de heilige hardheid. 
Dit zijn de heilige automatismes die de mens beschermt tegen valse slavernij. De mens die een 
robot is geworden van de stad moet eerst aan zichzelf sterven om zo tot een robot van de wildernis 
te worden, de natuur, de baarmoeder.

25. Het gesteente was niet altijd hard. Vaak was het netten, om de prooi binnen te halen. De Duizen was een jaagster, 



die het gesteente als jacht-gerei gebruikte.
 
Het is het contrast tussen zacht en hard. Ook de valse hardheid moet weer breken en zacht worden. 
De heilige dood is op jacht om een ieder te onderwerpen aan die baarmoeder.

26. Hij moest komen tot de zee van bloed. Hij werd in een woestijn gedreven waar allemaal botten lagen. Hij was 
geketend aan een slaven-karavaan. Aan de zee van bloed werd gehandeld. Het was een lange tocht naar de zee van 
bloed. Aan de zee van bloed aanbaden ze een masker waaraan veren vastgemaakt waren.
 
De zee van bloed is de rode zee, het rode mysterie van het paradijs. Dit is waartoe de heilige 
gebondenheid leidt in de grote ontwaking : tot de kaarten van de geschiedenis, waarin gehandeld en 
geruild moet worden om de diepere geheimen naar boven te halen. Het masker wordt geëerd als een
belangrijke bescherming, dus er wordt niet altijd "open kaart" gespeeld. De sluiers zijn belangrijk, 
de hekken, dus er wordt zowel "onder de schelp" als "boven de schelp" gewerkt. Alle talen zijn 
belangrijk in het geheel. Ook in de Erina, het tweede grote boek van de Vuh, wordt het masker 
besproken als één van de heiligste sacramenten, naast het touw, het teken van de heilige 
gebondenheid. Dit pad, ook wel het gouden leeuwenpad genoemd in de Erina, is de eeuwige 
verandering van het gezichtspunt. 

27. Hij was een vechtslaaf. Hij kreeg een harig schild, dat was als een masker.
 
Het masker is in dat opzicht een schild. Hierin draait het gezichtspunt als een wiel. Zo raken we 
nergens vast. Dit is de grote boodschap van de Erina.

28. Zij brachten alles in vertraging. Hij was op de golven van de zee. Hij was dood.
 
In de poetische verhalen omtrend het harde witte snoep in de Vuh zal het verhaal toeslaan en 
vertraging brengen. De wereld is gebonden door valse, overmoedige snelheid, zodat ze langs de 
heilige kennis heenleven en er niet gevoelig voor zijn. Het verhaal moet de verbinding weer maken 
en de mens tot stilstand brengen in de heilige verharding. Dit is een natuurverschijnsel wat 
plaatsvindt in het diepste van de nacht, als de wedergeboorte in het witte harde snoep. Hierdoor 
krijgt de mens weer zicht op de natuur. 

29. Hij reed met trots op zijn beest. Hij was een rijder, woest en vurig. Op zijn beest spoedde hij over de heuvels. Hij 
zou nooit meer teruggaan. Hij had overwonnen. Zijn haar groeide lang en woest. De jongen joeg op beesten, op zijn 
beest. Het beest moest gegeten worden. Zijn huid zou dienen als een tent.
 
De mens die zo'n dood sterft en zich eraan overgeeft zal zo de beesten van het ik overwinnen en 
berijden. Het eten van het ik-beest staat symbool voor het veranderen en transformeren van het 
gedachtengoed diep gezeteld in de ziel van de mens. Dit is niet wat de mens zomaar zonder meer 
moet wegwerpen. Neen. Het zal een eeuwige woning zijn voor de mens als de mens dit beest 
overwint. De mens is dus al dichterbij dan hij denkt. 

30. In de dood vond hij de steen, de levende steen, die hem deed ademen. Hij was de rijder van het beest, van dit woeste
beest. Niemand kon hem nog stoppen.
 
Ook in de poetische boeken van de Vuh is de heilige hardheid een wonder van de heilige 
verzoeting. De harden komen voort vanuit het heilige harde snoep. De verzoeting komt voort 
wanneer het wiel van de gezichtspunts-verandering gaat draaien. Je krijgt zo een ander zicht op het 
verleden en op het leven. Eerst is dit dus een heilige zachtheid en losheid. Dit zijn allemaal 
natuurkrachten van de baarmoeder. Er wordt geschreven over een land waar de moederborsten 
dijken zijn, het land van de sirenen, het alarm. In de nacht breken de dijken, en dan overstroomt de 



melk. Hierin vindt de heilige verharding plaats die leidt tot een vreemd land "waar het oranje het 
blauwe slaat" of aanraakt. Oranje is de kleur van het surrealisme, de symbolisering van alle dingen, 
om te ontkomen aan de ijzeren vuist van het letterlijke. Blauw is de kleur van het loon die hierdoor 
in werking wordt gezet. Het aanwakkeren van oranje brengt het blauwe, het loon. Voor 
symbolisering als de strijd tegen het letterlijke is een groot loon in de hemelen weggelegd. Zo kom 
je tot hard loon als de heilige verharding, als het terugkeren tot het harde snoep in dat poetische 
verhaal van de Vuh.

Niemand kon hem nog stoppen, zoals niemand deze natuurlijke processen kan stoppen. Eerst wordt 
zijn eigen valse hardheid gebroken, en moet hij door de zachte tunnels van de baarmoeder komen 
tot de levende steen, waar hij nieuwe adem krijgt. Eerst moest hij dus de bron van zachtheid in de 
moederschoot gaan, tot het land van de moederborsten. Eerst moest hij dus het grote alarm 
ontmoeten. Dit is wat Bilha is. 

31. Hij temde zijn beest, hij kastijdde zijn beest. Het was zijn voertuig door de dood. Er ging een ring door de neus van 
het beest, er gingen ringen door zijn huid.
 
In de poëzie van de Vuh wordt het nadrukkelijk gezegd als een waarschuwing dat de zachte jongens
de harde mannen zullen worden in de nacht. Dit mysterie gaat diep. Zij groeien vanuit de zee als 
torens. Ze zullen dan terugroven wat geroofd was. Dit hele proces wordt diepgaand beschreven. Het
is ook iets wat deze jongens zelf vrezen. Ze zullen dan het harde witte snoep aanraken, oftewel het 
witte mysterie, het witte hek van het paradijs waarin ze steeds dieper vast komen te zitten. Het is 
iets wat ze niet begrijpen. Alle anderen zullen slapen, wanneer de tijger die het oranje bracht in 
slaap valt. Ze komen dan tot een roze-wit sieraad gebracht als het snoep van de slang. De slang is 
het touw, de heilige gebondenheid, zoals Adam ook tot de heilige gebondenheid kwam toen hij tot 
de boom der kennis wordt geleid. In de grondtekst werd ook heel duidelijk gesproken over het 
komen tot de heilige vreze. De heilige vreze kan zowel verzachten als verharden. De zachte jongens
komen tot een grote ontwaking in de nacht. Het zijn gevoelige jongens, voor anderen misschien 
"drama makers". Er komen dan zeeslangen van een heel ver land, wanneer het oranje, de 
cryptologie, het toppunt heeft bereikt, als een hittegolf die ineens omslaat en het ijskoude loon 
brengt, het blauwe. Alles moet eerst "verbrand" worden totdat het oranje is. Het letterlijke krijgt 
geen loon.  

32. Hij wilde dit woeste, wrede beest onder zijn meesterschap krijgen. Zo niet, dan zou alles verloren zijn. De noodzaak



brulde in zijn gezicht.
 
Ook in de Vuh poëzie is het erop of eronder. De zachte, gevoelige jongens hebben de woestheid van
woestijnen in hun ogen om alles te verbranden totdat het oranje is, dus ze strijden voor de 
symbolische betekenis. Ze strijden tegen het grote beest van het letterlijke, een afgezant van 
Mammon, het materialisme. Ze slaan hierin niets over. Als dit tot een climax komt, dan wordt de 
blauwe bel geslagen en komt de overstroming, iets wat groter dan hen is. Het zijn vissers. Ze vissen 
verloren gegane dingen van het verleden op. De bruggen waarop zij vissen zijn de sensitieve 
draden.

33. Diep steekt hij in de huid van het beest om de aandacht van het beest te trekken. Hierdoor leefde hij, ook al was hij 
dood. Het gaf hem een nieuw leven.
 

Zij kennen de sensitieve draden. Zo vissen zij. Zij hebben de sleutels van oude boeken, zij slaan de 
bladeren om van de schepping. Eerst werden zij zelf door deze scherpe sieraden gesneden of 
gestoken. Zij hebben oorlogsboeken in hun harten. De pijn is het kloppende hart, en het litteken is 
een streep op hun uniform. Het hart pompt niet alleen het bloed door hun lichaam, maar ook hun 
tranen. Het is een oer-sieraad, de legende van het zwaard. 

34. Het was de natuur van de man om voort te komen uit de moeder, en aan de vrouw te zijn onderworpen. De 
mannelijke natuur zou de man maken tot een jager en een vechter, allemaal door onderworpen te zijn aan de 
vrouwelijke natuur, de bron van vruchtbaarheid en alle groei. Een man kon zich hierbuiten niet ontwikkelen, maar 
alleen prooi vallen aan corruptie en buiten zijn proporties te treden, om zo prooi te vallen aan de vrouwen van de 
kannibalen. Deze mannen zouden niets anders zijn dan voer voor monsters. Ze zouden als lokaas gebruikt worden om 
zulke beesten te vangen.
 

Hier zien we de dualiteit van alles. Alles heeft een spiegelbeeld en een schaduw. De vader cultus 
herbergt ook het geheim van de moeder cultus. Het is aan de andere kant van de spiegel. Het sieraad
laat twee kanten zien.

35. Hij kwam aan in een woestijn stad. Er hing hier een vreemde lucht. Op zijn beest reed hij naar de poort, waar twee 
jongens de wacht hielden. Met hun speren geboden ze de jongen van zijn beest af te komen. Even later werd hij 
geboeid. Zij die van buiten kwamen konden alleen geboeid de stad binnenkomen. Ook waren hier slavenmarkten. De 
twee jongens keken hem aan, nog steeds hun speren op hem gericht. 'Kniel nu, slaaf,' zei één van de jongens. Hij 
knielde. Ze schopten hem in zijn buik.
 

De nieuw gevonden vrijheid moet ingewijd worden, verfijnd worden, juist door de gebondenheid 
heen. De stralen van het aureool moeten verbroken worden, zodat hogere stralen kunnen 
doorbreken. De mens wordt overal waar hij gaat tot slaaf gemaakt. Nooit is de mens waarlijk vrij. 
De slavernij wijst altijd door naar de hogere slavernij tot het Ene Goede, tot de hogere kennis. Die 
slavernij is heilig, en zal ons ook lossnijden en loskopen van de lagere slavernijen die daar alleen 
maar een schaduw van zijn. De heilige slavernij is het enige medicijn tegen de valse slavernij, maar 
die wordt alleen opgewekt onder de druk van de valse slavernij. Het medicijn ligt hierdoor diep 
verborgen in de ziekte zelf.

36. Hij keek om zich heen. Hij kon ontsnappen, want niemand lette even op hem. Hij reed op zijn beest, maar na een 
tijdje merkte hij dat ze achter hem aan kwamen. Hij stak met de mesjes aan zijn hielen diep in de huid van het beest, 
waardoor het beest nog sneller zou gaan. Het beest ging woest tekeer. Hij kwam aan bij een ravijn. Hij was omringd 
door wilde beesten die steeds dichterbij kwamen. Het beest probeerde hen af te schrikken en van hem af te houden. De 
beesten slopen, heel langzaam. Hij keek over het ravijn.
 



We zien hoe ogenschijnlijk gemakkelijk dat gaat. Even let de vijand niet op, en hij kan ontsnappen. 
De vijand heeft blinde vlekken, en er is maar een hele dunne lijn tussen de valse gevangenschap en 
de heilige gevangenschap. Als door een natuurverschijnsel kan dat plotseling in elkaar overlopen. 
De vijand heeft een "missing link" en dat brengt hen plotseling tot de val. Maar dan zijn er al weer 
nieuwe en misschien grotere geheimen die zich aan de ontsnapte mens opdringen, en natuurlijk wat 
we hier zien : de klopjacht. Ze laten hem niet zomaar gaan. Hij komt zo tussen twee gevaren in : de 
slavendrijvers en het ravijn.

37. De grond onder zijn voeten leek weg te brokkelen. Hij was inmiddels van zijn beest afgestapt. Het beest brulde 
woest tot de beesten die hem benauwden, en tot hen die dichterbij waren gekomen. 'Geef je over !' riep één van hen. 
'Nooit,' dacht hij.
 

Hier zien we waar een goed getemd beest goed voor is. Alles is niet voor niets geweest. Juist onze 
wonden kunnen een goede bescherming zijn en een schrik tegen de vijand.

38. Het beest die hem beschermde brulde woest, en viel de beesten en de jongens aan. Hij leek weg te glijden, de grond 
nog meer afbrokkelende onder zijn voeten. Hij hoorde het gesuis van pijlen, maar hij was ver weg. Hij gleed van de 
rotsen af, naar beneden in het ravijn, in het stomende water. Daar verderop zag hij een brug van touw hangen, maar het 
was te laat. Hij greep wat lianen, en begon zich omhoog te trekken.
 

Het is beter in het water te vallen dan te pletter vallen op rotsen. Hier komt hij dan tot het blauwe, 
het loon.

39. Hij gleed weer weg, diep in het stomende water wat hem naar binnen scheen te zuigen. Weer greep hij de lianen met
zijn laatste kracht, en trok zich omhoog.
 
Er is niemand die hem kan tegenhouden. Het is het instinct van de mens om te
vechten voor zijn leven. 

40. Ook zijn beest viel en kwam bovenop hem terecht,
Hij trok zich weer omhoog, en kwam aan de andere kant van het ravijn terecht.

Zo komt de mens dan tot de andere kant van het ravijn, als een wedergeboorte, een ontwaking. De 
mens heeft zich verhard door de verzachting heen. 

41. De Duizen joeg op hem. Een grote rode bal verscheen voor hem, die hem op begon te slokken. 'Je kunt niet 
ontsnappen,' werd er gefluisterd. Hij werd neer geslagen. Hij was hier niets. Hij had zijn leven verloren. Hij probeerde 
overeind te komen, maar hij kon niet. Hij was als aan de grond genageld. 'Je kunt niet ontsnappen,' zei een 
vrouwenstem. 'Geef het maar op.' Hij keek op, maar zag niets dan rood. Hij begon weg te zakken, alsof hij in de golven 
verdween.
 

De Duizen is het beeld van de baarmoeder. Hier wordt de mens uiteindelijk naartoe gedreven. Het is
het beeld van de heilige gebondenheid die steeds dieper gaat, in en uit. Het rode mysterie drijft de 
mens terug naar de banden van het verhaal.

42. Hij was in de Duizen gezogen, maar er waren overal kannibalen. Zij leken op sprinkhanen, tot de tanden toe 
gewapend. Zij waren wedergekeerd. De Duizen tierde woest. Zij zou haar geheimen verborgen houden. De kannibalen 
begonnen te zuigen, en spuwden vreemd vuur.



 
Dit lijkt ook wel op een apocalyptisch tafereeltje, wat direct een zegel is waar de mens doorheen 
moet, want hierachter ligt het geheim verborgen.

43. Sprinkhaanachtige parasieten waren het. Er was gelach. 'Grijp die jongen !' werd er gekrijst. Hij voelde zich 
geslagen, zwak en ziek. Hij probeerde op te komen om te ontsnappen, maar hij werd teruggedrukt.
 
De parasieten hebben nut in de zin dat ze de mens leeg maken.

44. De jongens gingen in ketenen. De Duizen verdween achter wat wolken. De kannibalen spoten een vuur. Het was een
virus. De jongen werd gillend wakker. Het was een nachtmerrie. Hij was diep in de Duizen, en ging door een doods-
slaap. Het was een wedergeboorte. Vrouwen waren hier de baas. Met strakke gezichten keken ze hem aan. Sommigen 
hadden maskers, maar die werden afgetrokken. Het waren kannibalen-maskers.
 
Hier zijn ook de andere jongens, zijn vervolgers en onderdrukkers, in de ketenen gegaan. De 
parasieten rekenen ook met de vorige vijand af. Ze nemen alles over. Dit zijn schaduwen van de 
Duizen. Hier ligt ook de polariteit : moeder versus valse moeder. Niemand komt tot de moeder 
wanneer hij de valse moeder niet kent.

45. Er werd op trommels geslagen. En hij wist niet meer of hij dood was of levend, wakende of slapende. Hij werd 
geslagen totdat hij neerviel. Aan iemand's voeten lag hij. Hij probeerde omhoog te kijken, maar zakte toen weer neer.
 
Dit is ook een gegeven in poetische boeken en verhalen van de Vuh, waarin de hoofdpersoon zijn 
besef van slapen en waken verliest. Hij kan geen onderscheid meer maken. Er is een wereld achter 
de slaap en waak polariteit en achter de dood en leven polariteit, als de boven-emoties. In de 
Vokolkus, een boek van het Eeuwig Evangelie, wordt de Grote Krurg besproken als een sieraad of 
amulet van de boven-emoties achter de dood en het leven. Dit zijn zessendertig krachten. Ook in de 
Witte Steen van het Eeuwig Evangelie, in het Boek des Levens, wordt dit sieraad besproken. Het 
worden ook wel de Primas-Lokogamen genoemd. Alhoewel dit dus een sieraad is achter de strijd 
tussen dood en leven wordt dit toch een sieraad van de dood genoemd, als een dieper sterven, van 
de Iysh, de vechtslaaf (vgl. Christus) in het Eeuwig Evangelie.

46. Schuld was een middel waardoor ze hem temden.
 
Schuld is altijd een machtig middel geweest in het slavendrijven. Iemand had een bepaalde schuld 
en kon dit aflossen door werk. Soms is deze schuld reëel, soms onreëel, terwijl in andere gevallen 
het een heilige schuld is, als een heilige roeping en bestemming, als een last. De mens moet de 
practische waarde van deze schuld leren inzien. Soms is schuld niets anders dan onderscheiding, als
de last van de rechtvaardigen.

47. De Duizen was geboren in bloed.
Wilde vrouwen leefden in hutten achter voorhangsels druipende van het bloed van wilde dieren.
Zij hadden geen hoop.
Zij waren de verdoemden. Zij leefden van elk vlees wat zij konden vinden.
IJselijke kreten klinken door de nacht.
Hier was het altijd nacht.
De Duizen kwam voort uit de oerzee van bloed.
Zij verwoestte vele zeeschepen met skeletten.
 
Ook dit hoeft geen negatieve betekenis te hebben. In de Vuh wordt er gesproken over "de heilige 
verdoemenis" die de mens afscheidt van de verdoemde zondaren en afvalligen. Hier zien we de 
woestheid van de Duizen, en Zij rekent ook af met zijn ontvoerders die hem eens terugbrachten naar
de stad. De Duizen rekent af met het sluier van de piraten wat hangt tussen hem en de wildernis. Er 
wordt afgerekend met de zegels van het daglicht en hij wordt dieper de nacht in getrokken.



48. Er werd getrommeld.
 
Het trommelen is een beeld van de paradoxen van het leven, het gaan door de spiegel, waarvan de kleur 
geel het symbool is. Het is geen eenzijdig verhaal, maar kan van meerdere kanten bekeken worden.

49. Hij keek omhoog. De lucht leek als van bloed. Hij had een vreemd gevoel in zijn buik. Hij voelde een woede in zich
opkomen.
 
Ook de woede is een middel waardoor de heilige gebondenheid werkt, als de voorbereiding en 
ontwaking voor een opdracht. De heilige woede is als een alarm. Zij die de heilige woede zonder 
meer onderschatten en kleineren kunnen niet tot de heilige gebondenheid komen. Zij leven met een 
vooroordeel zoals in de maatschappij waar woede vaak per definitie als negatief wordt bestempeld. 
Dat neemt niet weg dat er een grote vijand van valse woede is, maar die wordt juist overwonnen in 
de heilige gebondenheid. De heilige woede is een belangrijke dynamiek in de heilige gebondenheid 
naast de heilige vreze en de heilige depressie. De heilige woede is onmisbaar in het proces van 
onthechting. Er moet een duidelijke keuze gemaakt worden en een strijd geleverd worden. Een 
strijder zonder woede wordt op den duur prooi van omkoping en bedrog. Hij heeft niet genoeg 
antistoffen en wekt de irritatie op van zijn mede-strijders. Haat spreekt meer over hoe iemand's 
hartsgesteldheid is dan liefde. Een heerser zal geen neutralen vooraan in de strijd zetten. De 
opperste krijgsheren zijn hen die doelmatig zijn, zonder compromis. Zij doen geen water bij de 
wijn, en zullen niet rusten voordat de vijand is verslagen. Zij zijn zelf bij deze strijd betrokken, en 
lijden hier ook onder, net als de anderen, waardoor woede een natuurlijke en logische reactie wordt. 
Heilige woede is de heraut van saamhorigheid en overwinning. Spionnen hebben dit vaak niet en 
kunnen dus ook als zodanig herkend worden. Woede is een diepere vorm van lijden. Zij die geen 
heilige woede in zich hebben zijn de vijanden van het kruis. Zij hebben het kruis verloochend.    

50. Hij moest een oorlog voeren. Hij begon zich zweterig te voelen. Hij begon te beven.
 
Hier beeft hij van heilige woede of heilige vreze of een mengeling ervan. Zijn lichaam is zich in aan het 
stellen op de oorlog die gevoerd moet worden. Ook het lichaam zelf moet vol worden met deze 
dynamieken. Het lichaam is onderdeel van het wapen.

51. Hij werd opgenomen in vuur, een enorme vuur storm. Hij schreeuwde. In een wervelstorm van vuur werd hij 
meegenomen, en al snel voelde hij grond onder zijn voeten. Hij keek om zich heen. In de verte zag hij bizons die een 
bloedrode huid hadden. Ook op andere plaatsen zag hij vee met een bloedrode huid. Deze planeet was de planeet van de
slacht. Hij rende de wildernis in. De bladeren waren hier rood. Ook het water was rood, als bloed.
 
De Duizen leidt tot de planeet van slacht, omdat er nog heel veel is wat "geslacht" moet worden, als
een symbool van het afleggen van de valse natuur. Dit is ook waar de apocalypse toe leidt dat alles 
bloed wordt : de maan, de wateren, alles. Ook dit is onderdeel van het rode mysterie. Er zijn vele 
lagen, en dingen zijn niet wat ze lijken. "Slachten" is slechts een metafoor van het "vertalen", het 
"ontcijferen". In de demonologie wordt er nooit letterlijk oorlog of jacht bedreven, maar zij is 
slechts de leer van het "begrijpen". Wij mogen komen tot de diepte van deze allegorie, die tot 
genezing is van de ziel. 



52. Hij dronk wat van het water, want hij was erg dorstig. Vrouwen met bogen kwamen dichterbij. Hij viel op zijn 
knieen. 'Doe mij geen kwaad. Ik heb geen kwaad in zin,' sprak hij.
 
Op de planeet wordt hij al snel gevonden door vrouwen, wat een beeld is van de baarmoeder die 
verder gaat met hem om te vormen, op te voeden. De mens dient zich hieraan te onderwerpen, 
omdat dit de bron is van alle begrip en onderscheiding, waardoor verandering kan plaatsvinden. Dit 
is hoe de mens beweegt.

53. 'Dat zeggen ze allemaal,' sprak een vrouw. Ze nam een touw en bond het om zijn nek, terwijl een andere vrouw zijn 
armen achter zijn rug bond. Aan een touw werd hij meegetrokken. Zij namen hem mee naar een kamp diep in de 
wildernis. Zij aanbaden ook de Duizen.
 
De vrouw is nog niet klaar met haar werk, als beeld van de baarmoeder, en is hierin een strenge 
leermeester en geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Zij leidt hem tot de heilige 
gebondenheid, opdat hij van de valse gebondenheid zal loskomen. In die zin bewijst de vrouw hem 
een dienst. Dit zijn geen vrouwen die nephilimse mannen op een voetstuk hebben geplaatst om hen 
te vereren en te ondersteunen, zoals in Genesis 6. Neen. Zij aanbidden de baarmoeder. 

54. Met een mes bedreigden ze hem. Hij zou niet moeten proberen te ontsnappen. Een enorme angst gleed over hem 
heen, die hem bijna wurgde. Hij trilde. Hij durfde zich niet te bewegen. De vrouwen waren jagers en slagers.
 
Hier wordt hij geleid tot de heilige vreze, als een alarm. In de onderwereld staan er teveel gevaren 
op de loer. Hiertoe is ook de box voor kinderen, om hen te beschermen tegen een groter kwaad, en 
moeten zij vroeg naar bed. Het is hetzelfde als dat de mens geen vuur moet aanraken, anders zal de 
mens zich branden. Zonder dit alarm zou de mens alsnog verbranden.

55. Hij moest buigen over een klein ritueel paaltje. Hij moest belijden dat hij een slaaf was, en hij moest een heleboel 
andere belijdenissen doen. Zijn buik deed pijn. Het touw werd vastgemaakt aan een ring aan het paaltje, en toen sloegen
ze hem. Zij waren meedogenloos.
 
In de Vuh gaat dit recht in tegen de geloofsbelijdenissen die men moet doen in de Vader cultus 
waarna men het bloed van de afgod mag drinken bij het avondmaal. Alleen de belijdenis tot de 
heilige gebondenheid kan een mens hier van losmaken. De matriarchische en amazone tucht gaat 
hierdoor dieper dan de slappe genade-tucht van de Vader, maar is aan de andere kant ook 
rechtvaardiger en tederder, want zij werkt vanuit de diepgaande kennis. De corrupte Vader cultus 
doet een mens eden afleggen tot een stelsel wetten die alleen grond hebben in onkunde.

56. Hij moest zijn plaats weten, en werd bedreigd. Hij was vol van angst en woede, maar de angst begon meer en meer 
zijn woede aan te vreten. Hij voelde gehoorzaamheid in hem opkomen, en hij legde zich er voor nu bij neer. Toen hij 
vol met striemen was werd hij in een kooi gestopt, waar ze hem zouden verhongeren. Hij boog zijn hoofd en ging 
ergens in het hooi liggen. 'Een beest ben je,' zei één van de vrouwen.
 
Ook deze allegorie gaat diep. Het laat symbolisch de processen van de baarmoeder zien. Zonder de 
heilige woede is er geen rechtvaardige oorlog en zonder de heilige vreze wordt de oorlog niet 
bestuurd. Hij wordt hier herinnerd aan zijn oorspronkelijke beestachtige, wilde natuur, om zo los te 
komen van de geconditioneerde en opgelegde natuur van de stad waardoor hij een totaal 
vervreemde identiteit kreeg. 

57. Hij keek door de tralies van zijn kooi. Dit waren enorme scheppingen door bloed. De vrouwen vertelden hem over 
de planeten van bloed. Hierin lag het geheim van hun macht. De planeten van bloed waren naar hem op jacht.
 
Het bloed is de circulatie, het draaien van het gezichtspunt, de bron van de kennis. In het bloed is 
het leven, de uitleg, de verzoening van alle dingen. Het bloed vertelt een verhaal, in de dieptes van 
het rode mysterie. Het draaiende gezichtspunt komt telkens weer terug in de Vur, en was al een 
groot fundament in de Erina, het tweede boek van de Vuh. De mens kent het bloed niet. De mens 



rotzooit maar wat aan met bloed, en kent hiertoe geen wetten. In die zin is zelfs de religieuze mens 
atheistisch. De mens moet terugkomen tot het wetboek van bloed. Dit ligt verborgen in de 
demonologie.

58. Het waren strijdwagens en jachtwagens in de lucht, op zoek naar prooi. Zij hadden hun net uitgespannen. Het was 
een dubbele wereld.
 
Dit zijn dus de bloedplaneten waar de vrouwelijke bewoners van de planeet in de onderwereld waar 
hij terecht was gekomen hem over vertelden. Deze vrouwen hadden zich afgezonderd of waren 
altijd al afgezonderd geweest in de wildernis. Er wordt niet zonder meer door de sluiers van de 
kennis heengebroken in de jacht op de kennis. De kennis is ook naar hem op jacht, en hiertoe zijn er
strakke en strenge principes. Misbruik van bloed leidt tot afval.

59. Al met al was het een grote fokkerij, niet alleen van vee, maar ook van slaven.
 
Het is een gegeven waar we niet zomaar aan ontkomen dat alles een fokkerij is, en dat de letterlijke 
fokkerij tot de dood leidt tenzij men de hogere weg vindt op het oranje pad, de symboliek van alle 
dingen. Het materialistische, verletterende is het grootste gevaar voor de mens. Ook dit is een 
kenmerk van de evolutie. Het is een jeugd-ziekte. De mens heeft nog niet geleerd dingen op diepte 
te schatten en loopt schaduwen achterna. De gevoels-waardes liggen anders. De mens heeft nog 
zeer lage definities van dingen. De mens is toe aan een grotere ontwaking. Zo mag de mens ook 
ontwaken uit de schelp van lagere boze geesten waarin hij opgeborgen lag. De mens heeft hiertoe 
een grote roeping om niet één te zijn en te worden met de boze geesten, maar om te kennen en te 
onderscheiden. 

60. Eigenlijk bewoog al het leven daar omheen.
 
Het is de kern van het leven wat de mens nu in alle letterlijkheid nog overweldigt. De mens is een 
slaaf, een fokdier, en het zal in de hogere wereld niet anders wezen, alleen van een veel hoger 
principe. Er is niemand die aan de levenskern kan ontkomen, maar een ieder beleeft het op een 
andere manier. Het feit ligt dat de mens ingenomen is door buitenaardse energieën die aan de 
grondslag liggen van het menselijke leven in deze realiteit. Deze energieën hebben een kern 
opgesteld waartoe een ieder mens tot slaaf is opgesteld, om die kern te dienen. Door de 
zwaartekracht valt alles tot het lagere punt. De mens valt stuk op de rotsen om zo tot een hoger 
inzicht en een diepere kern te komen. Van hieruit verder. De ware slavernij is vertikaal tot het 
hogere, goddelijke Zelf, niet tot de ander. De horizontale slavernij is een illusie die verbroken moet 
worden. De mens moet Zichzelf leren vinden, waarin al het andere zal wegsmelten. De mens zal de 
slavernij tot zijn valse zelf moeten overwinnen echter. Iets dat je zelf nooit zal worden kan je nooit 
dienen. Als je iets wat je niet diep van binnen zelf bent dient, dan is dit niets anders dan de illusie 
van projectie. Volgt de mens dan nog steeds schaduwen na die hij nooit zelf zal worden ? Ook dat is
ijdelheid. De gemakszuchtige mens houdt van het schimmenrijk van de horizontale hierarchieën. 
Ook dit mysterie wordt in de Vur opgelost, en in de Bilha, het grote boek na de Vur.

61. Een paar vrouwen gingen zijn kooi binnen. Hij werd geslagen met de zijkant van speren. Hij lag nu op de grond. 
Een paar ringen werden door zijn huid gestoken, en door de ringen gingen touwen. De vrouwen begonnen aan de 
touwen te trekken. Ze probeerden hem wild te maken, en te laten zien dat hij een slaaf was.
 
Zelfs dit is een allegorie van het Romeinse Rijk waartoe de Romeinen kwamen om de wereld te 
veroveren. De mens werd gebrandmerkt voor de Katholieke eeuw. Er gingen ringen door de mens 
heen, om de mens terug te brengen tot het mysterie van de vrouw op het beest. De mens begreep het
niet. Het was een gesel in de hand van de Moeder Kennis. Nu is de mens door de schaduw hiervan 
heengegaan en staat er een wereld voor de mens open, een poort, van de katholieke esoterie. De 
katholieke mens is geen kind meer. Deze esoterie wordt besproken in het Eeuwig Evangelie, het 



eerste boek van de Vuh. Hier kan de katholieke mens zijn jeugdziekte achter zich laten. 

62. De vrouwen hielden hem niet lang. Al gauw werd hij gesleurd tot een dichtbij zijnde slavenmarkt. Aan een paaltje 
werd hij vastgemaakt. Hij werd gekocht door een jonge vrouw. Gebonden moest hij achter haar aan lopen. Een touw lag
om zijn nek waarmee zij hem voorttrok.
 
Dit is de allegorie van de protestantse eeuw, de reformatie, waaraan de katholieke macht werd 
overgedragen.

63. Zij nam hem mee naar de dieptes van de wildernis, naar een gebied van grotten.
 
De grot is een beeld van onderricht, van de hiëroglyphen. In het katholicisme had de mens de kern 
ontvangen van de onderwerping aan de baarmoeder en het loon. In het protestantisme werd de mens
verder opgevoed en tot de boeken geleidt. De mens moest komen tot de tucht, het kruis. Er is hierin 
een wereld van verschil tussen het stadse protestantisme en het wildernis protestantisme. De stad is 
de jeugdziekte wiens muren afgebroken moeten worden. Ook de protestantse schat moet op waarde 
geschat worden. De Vur is niet alleen om te ontmaskeren, maar ook om te herzien en te verenigen. 
Zoals de Vur zegt : Er is alleen leven op de brug.

64. Deze liederen waren gevechts-liederen, strijd-liederen, die ze aan hun vechtslaven bonden, als linten. Hij kreeg deze
linten ook. Hij moest de liederen uit zijn hoofd leren. Op de grotwanden waren ze ingekerfd.
 
Een lied is een bepaalde programmering, een code, een aaneenrijging van dynamieken die in een 
bepaalde verhouding met elkaar komen. Als wij de oorlog in worden gestuurd, dan zijn liederen 
belangrijk in die zin, als de taal van het hart. Dat wil niet zeggen dat het lied de hoogste kunst is. De
literatuur gaat veel dieper, want er moet ook stilte geleerd worden.

65. Een stuk leer aan een band werd om zijn bovenarm gedaan, met daaraan vier linten met liederen. Om zijn 
bovenbeen werd een ravelige band gedaan waar ook vier linten met liederen aanhingen.
 
Vier is het getal van de tetrateuch, ook om de drie-eenheid te doorbreken. De mens moet hogerop 
komen. In het Eeuwig Evangelie wordt er een extra dynamiek aan de drie-eenheid toegevoegd, als 
de vierde dynamiek : de beker, als een beeld van de wijn, het bloed, wat terugwijst op de cirkels van
alles. Dit is als een heilige dronkenschap, als een drug. Het mag dan alle oude patronen van het 
denken doorbreken.

66. Zij draagt een mes voor het ritueel,
De schedel van een bok is op haar hoofd,
Zij staart hem aan,
Haar ogen doorsteken hem,
De riemen om zijn lichaam doen hem voelen als een slaaf,
En dat is wat hij is : haar slaaf,
Maar als ze haar mes grijpt, en hem bedreigt,
Strijdt zijn woede tegen zijn angst,
Het maakt hem moe,
Het maakt hem gehoorzaam.
 
Het Romeinse Rijk nam het Westen over door hen een mes op de keel te leggen. De mens moest 
Katholiek worden. Dat was een bevel. Dit zou alleen waarde kunnen hebben in de cryptiek en de 
esoterie, want katholiek betekent universeel en algemeen in het Grieks, en de paus is de 
plaatsbekleder van Jezus Christus op aarde, om te laten zien dat er iets na Christus komt. Dit was 
slechts een schaduw van het komende Amazone Rijk, een weerspiegeling die corrupt was geworden
door de wind. De heilige woede en de heilige vreze voeren een gevecht, als een balans, om de mens 



uit te zuigen, om de mens tot de leegte te brengen, waar de kennis geopenbaard kan worden, en 
waartoe de mens gehoorzaam kan worden. Dit is niet de gehoorzaamheid tot een ander, maar tot de 
hogere bron in de mens zelf. De mens disciplineert zichzelf in ascese en roept zo zichzelf tot orde. 
Alle schaduwen mogen zo wegvallen. De mens mag zo de grote baarmoeder in zichzelf ontdekken. 
Ieder mens heeft dit potentieel.

67. Met haar speer staat ze daar,
Als een wachter van de wildernis,
Haar gebrul gaat door de nacht,
Ze werpt haar speer, en mist niet,
Haar net vangt haar verwonde prooi,
Een rivier van bloed is waar zij woont,
In de nacht schreeuwt zij,
In de verte zinken zij weg in bloed,
Allen die haar probeerden tegen te houden.
 
In het katholicisme is de baarmoeder te vinden. Ook is de plaats van Jezus Christus ingenomen door
de paus. Paus betekent vader in het Grieks. Jezus Christus heeft dus inderdaad eindelijk de mens 
dan geleid tot de vader, maar wat betekent dit ? De paus, de vader, is ondergeschikt aan de Moeder, 
Maria, oftewel aan de baarmoeder, de bron van de schepping, dus hierin zal het hele idee wat 
verkeerd voorgesteld was en corrupt was geworden vernieuwd worden. Het zal andere waarden 
krijgen. Niet Maria zit op de troon, want die was maar een valse weerspiegeling, maar de heilige 
Amazone zit op de troon. Het katholicisme is hiervan slechts een allegorie. Wie oren heeft, die hore.

68. In het hoge gras staat zij,
Haar speer gegrepen,
Dan rijgt zij haar slachtoffers aan de speer,
Dan rijt zij haar prooi aan stukken,
Zij is de pest,
Zij hongert haar vijand uit
 
Heeft het katholicisme dit niet gedaan ? Gelijk op liep de zwarte pest die ook een groot deel van 
Europa uitmoordde. In die zin is het preteristisch, in de zin dat de apocalypse allang is geweest, en 
dat de mens daartoe moet ontwaken. Dit slaat op het bijbelvers van het vale paard :

7 En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom! 8 En ik 
zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk volgde achter
hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met 
de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde. (Openbaring 6)

Nu, zien wij hier niet de vorst van het katholicisme, die samen met de zwarte dood, een naam voor 
de pest, kwam om Europa half uit te moorden ? Wij mogen terugkeren tot dit schilderij, en het in 
contrast zien met het schilderij van de speerwerpende amazone in het hoge gras. Sommige 
ingrijpende taferelen die zich op aarde afspelen hebben een andere, diepere betekenis in de 
onderwereld. Het is het flitsen, het draaien, en het spiegelen van de andere realiteiten. De mens 
moet leren zien en begrijpen. Het is pure religieuze wiskunde. 

69. De dood heeft hen gegrepen,
En trekt hen naar haar hol,
Waar zij hen voert aan haar beesten,
Zij zullen ten onder gaan in haar klaagliederen,
In het hoge gras staat zij,
Haar pijl gericht op haar vijand,
Het gras vergeeld door de planeet van bloed,
Planeten van bloed aan haar zijde,



En dan slaat zij toe,
Haar klauwen grijpen om te vernietigen,
Tot klaagzangen in de nacht,
Oh zij die aan haar geklaag ontkomen,
Waar de Jager hen meedogenloos breekt,
Op hun knieen zullen zij vallen,
En hun tongen zullen belijden,
 
Hier zien we de katholieke grootmacht de prooi voeren aan haar beesten, die van het protestantisme.
De macht werd overgedragen van de draak aan het beest. Wat een grote nachtmerrie is dit, die 
alleen begrepen kan worden in het esoterische preterisme, het draaien van de realiteiten om een 
apocalypse die allang gebeurd is. De mens mag ontwaken. De mens mag deze grote realiteiten zien,
om zo het drama te kunnen plaatsen en tot een ander inzicht erover te kunnen komen. De mens kan 
niet zomaar ijzer met handen breken en het mysterie van de kerk naast zich neerleggen. De mens 
moet er dwars doorheen. "Wees maar creatief in het grote lijden, wat u is gegeven, oh mens."

70. Haar pijl en boog gericht op hen die schuilen,
Nee, geen rust zullen zij hebben,
Want de allerhoogste hebben zij getard,
Haar ogen doorsteken hen,
En zij steekt hun ogen,
 
De katholieke kerk vervolgde de katharen, de arianen, de gnostici en alle andere stromingen die 
afweken van de katholieke leer. Zij hadden geen rust op aarde, en waren de martelaren beschreven 
in het boek Openbaring. Zij konden zich niet verschuilen. Hoe slecht de katholieke kerk ook is 
geweest, er was één dynamiek die bijna nergens anders in het christendom werd gevonden, en dat 
was de dynamiek van de goddelijke baarmoeder, de bron van al het leven. Natuurlijk werd dit totaal
verkeerd voorgesteld. Maar deze zuivere, heilige dynamiek vervolgt de mens tot het uiterste totdat 
de mens zich aan Haar onderwerpt. Wij kunnen dit niet ontkennen. Dit is een universele eis. 
Daarom zal deze kern overblijven als de katholieke kerk gespleten gaat worden door de tand des 
tijds.

71. Zij trekt hen naar haar hol,
Als een roofdier haar prooi,
Zij hongert hen uit,
Zij spot met hen
 
De RK kerk zette de mens op een rantsoen. De mens werd uitgehongerd door de RK kerk. In de 
grondtekst van de opkomst van de beesten is het verbonden met het komen tot de leegte en de 
wildernis. Dit is de les die we hiervan kunnen leren. De RK kerk leidde de mens tot de Ramadan. 
De materialistische, letterlijke mens zal dit geheimenis nooit doorzien, en zal altijd niets dan 
vijandig zijn naar de RK kerk, van geen verzoening willen weten op geen enkele manier. De Vur 
echter laat zien dat er alleen leven mogelijk is op de brug. Ook de RK kerk is onderworpen aan het 
draaiende wiel van de gezichtspunten dat zal komen in de stortvloed van de Vur. "Oh, hoe wij 
uitzien naar Haar overstromingen van het land."

72. Haar speer opgeheven,
Zij werpt en mist niet,
Haar netten vol met vis,
Haar mond vol geklaag,
Nooit komt er een eind aan haar geklaag
 
De RK kerk klaagde als Jom over het "duivelse" kwaad in de wereld van andere religies en 
stromingen in het christendom. Zij kon dit kwaad niet accepteren, en ging zelfs tot marteling over 
wanneer het daarmee werd geconfronteerd. Ook vandaag nog roept haar stem : "Keer terug tot de 



moeder kerk." Zij is in de geschiedenis dodelijk accuraat geweest. In het grijpen naar de macht 
greep zij niet mis. Het was als de wonderbare visvangst. Wij mogen leren van het verleden, en 
vissen in het verleden. Wij mogen jagen op al die vissen van eenzijdigheid. Aan tunnel visie mag zo
een einde komen. Het is allemaal creatief materiaal. 

73. In het hoge, vergeelde gras van de wildernis staat zij,
Het is bijna hooi,
Haar prooi draagt zij met haar mee,
Zij grijpt haar mes,
En snijdt haar vijand open,
Als een offer tot de planeet van bloed,
 
De RK kerk heeft velen geofferd aan haar maalmolen. Zij was een groot slager, en het geheimenis 
van bloed schreeuwde ten hemel. De RK kerk was meedogenloos hierin. Er moest afgerekend 
worden met ketterij. Maar hiermee sneed de RK kerk ook diep in haarzelf. Wat mooi dat wij als 
mens door deze sluiers mogen gaan om het achter ons te laten, en te komen tot de contrasten. De 
mens mag wakker worden uit de nachtmerrie. Ja, de geschiedenis herhaalt zichzelf, maar die 
herhaling is om het geheimenis te openen. Is de mens klaar ? Is de mens nu klaar ? Deze 
geheimenissen liggen voor de mens klaar. In de Vur ligt hiervoor een grote poort. 

74. In het hoge gras staat zij,
De wildernis achter haar,
Op de wilde velden,
En neemt dan haar prooi in
 
Er is altijd het contrast tussen stad en land, tussen stad en wildernis. Alles wat in de stad plaatsvindt 
is een weerspiegeling van dingen die in de wildernis gebeuren. Het is niet iets persoonlijks, maar 
iets universeels. De mens lijdt vaak alleen, en denkt dat zijn situatie uniek is. De mens vraagt zich 
vaak af : "Waarom ik ?" Het lijden isoleert en schept deze illusie.

75. In het wilde veld staat zij,
Haar hol ver achter haar,
Haar ogen slaan de offerdieren,
Het fokvee neemt zij mee,
Haar vijand zal zij vernederen
 
De RK kerk nam haar vijanden apart. De gevangenissen zaten vol met ketters. Ook de kerken liepen
vol. Toen het protestantisme kwam opzetten begon dezelfde trucage. De mens werd getrokken aan 
een touw. Alle mensen waren zondaren, maar er was een groot verschil tussen een afvallige zondaar
en een vergeven zondaar. De vergeven zondaar had zichzelf losgekocht door de aflaat of het 
lidmaatschap van de kerk. De vergeven zondaar hoefde zo de gevangenis niet in, werd niet 
gemarteld en niet gedood. De vergeven zondaar was veilig in de kerk, als een slaaf. Ook dit wijst op
diepere realiteiten.

76. Oh, kunt gij haar klaagzangen wederstaan,
In het hoge veld rust zij,
Haar hol is dichtbij,
Naast haar ligt haar bloedende prooi,
Haar klaagzang is een grote test
 
Zo werd de mens een slaaf van liturgie, van kerkgezangen, voor zolang zij dit vol konden houden. 
Zij wisten dat buiten de dood hen riep. De trage, weinig opbeurende kerkliederen waren een bittere 
weerspiegeling van de jachts en overwinningsgezangen van de woeste amazones in de wildernis. De
mens had het alreeds verloren van de heilige kennis.



77. Haar vijand sleurt zij naar haar hol,
Kunt gij haar klaagzangen wederstaan,
Haar kooien zijn vol,
Vechtslaven tegen vechtslaven,
 
De RK kerk moest de protestantse kerk in leven roepen en macht geven, opdat haar eigen macht 
nog groter zou worden. De RK kerk moest deze arena bouwen, van katholiek tot protestant, opdat 
zij haar inkomsten zou krijgen. Ook dit raadsel komt uit een duistere en woeste wildernis. Op dit 
fundament werden veel meer arena's gebouwd. De vechtslaaf werd een kerkelijk feit. De geur van 
de heilige kennis dreef de mens waanzinnig, als een grote test, voor de één als een doodsgeur, en 
voor de ander een geur ten leven. Het werd een groot spel tussen waarheid en leugen. Meningen 
werden wapens in de strijd, en kerkelijke autoriteit het touw. Hoe kwamen zij aan die autoriteit ? Er 
is geen autoriteit dan de heilige kennis, maar de mens verdraaide het, maakte het corrupt, en werd 
gedoemd een raadsel en heraut te zijn van die autoriteit. Wie oren heeft die hore. Is het dan 
daadwerkelijk mensenwerk ? Neen. De sleutel ligt in het feit dat het kerkgenootschap een schaduw 
is van de amazone realiteit. Zonder het kerkgenootschap zou de amazone realiteit niet hebben 
bestaan. Dit zijn dus onontkoombare dingen. De mens moet zich dus hierin berusten. "Oh mens, 
graaf dieper door totdat gij de schat in aarden vaten hebt gevonden." Hierom moet een mens tot 
verbrokenheid komen.

78. Zij worden door haar getest,
Zij worden moe van haar stem,
Zij worden moe van haar pest,
Het doordringt hun hoofden totdat zij vallen,
Het sleurt hen mee naar duistere grotten,
Kunt gij haar klaagzangen wederstaan,
Het grote geklaag is zij.
 
De pest, de zwarte dood, sloeg toe in Europa, en een derde van hen stierf. Zelfs de RK kerk zelf 
bleef niet ongedeerd. Er werd gesproken dat het "een straf van God" was. Het zwarte mysterie had 
toegeslagen. Er was een nieuwe religie opgestaan die een plaats eiste : de islam, de zwarte steen. De
zonen van de RK kerk werden onttroont, toen de islam het Romeinse Rijk binnenviel en tot de val 
bracht. Al hun leerstellingen werden geplaagd. De pest, de zwarte dood, was gekomen, hoog op het 
paard. Zij brak het zegel van de RK kerk, opdat het protestantisme zou komen. Zij waren allen 
overgeleverd aan haar genade. Er viel niets meer te verdienen. Er werd een streep getrokken : Tot 
hier en niet verder. De mensheid was verdoemd. Het zoonschap was verloren gegaan. Er stond geen
moeder meer voor de mensheid, maar een woeste amazone om wraak te nemen. De mens was 
verstoten. En de mens moest nu in de calvinistische kerk de gezangen van klacht, beschuldiging en 
scheiding aanhoren totdat zij er uitgeput van werden en erdoor braken.

79. Hij werd dieper in de grotten geleid, terwijl hij probeerde de symbolen tot hem te laten doordringen. Hij hoorde een 
kreet. Hij wist niet wat het was, maar de vrouw scheen niet op of om te kijken.
 
Het duistere geheim van Calvijn was uit de aarden pot gekomen. De duistere ruiter van de islam had
een masker opgezet en was diep in de kerk doorgedrongen, met als boodschap : "De moeder heeft 
haar zoon verstoten. God heeft geen zoon. Er is alleen nog een woeste amazone, en gij bent geheel 
afhankelijk van haar genade. De vrouw heeft haar man verstoten. De man is vergiftigd en ligt als 
een verlamde. Hij kan niets meer doen." Dit waren de putten van Calvijn. De mens werd in een 
diepe, woeste en eeuwige ledigte geworpen, maar in het protestantisme, het werpnet van de sluwe 
islam, was er voor de mens een weg, een valse hoop. Het zijn slechts oude hiërogliefen, symbolen, 
op grotmuren. De mens ziet het en schrikt. De mens kan het niet ontcijferen.

80. Ze staat in de opening van de hut,
Ze grijpt haar mes en besnijdt hem,
Ze bindt messen aan zijn voeten,



Hij is een vechtslaaf,
Hij is geboren om te vechten
 
De mens moet besneden worden. De veilige beschermlaag gaat eraf, en de mens krijgt een wapen. 
Er is geen tedere, zorgzame moeder, maar een woeste amazone met een masker : de Vader cultus. 
De mens moet nu vechten voor zijn leven. Er wordt niet meer voor hem gezorgd. De mens is dood 
verklaard, en is slechts gezombificeerd. Er kan niets meer verdiend worden. Er is geen weg meer 
terug. Ze zijn voor eeuwig verstoten, volledig afhankelijk van wat er nog rest aan genade, of iets 
wat daarop lijkt. Ze grijpen alles aan. Het is misschien hun laatste kans, maar het is valse hoop. Zij 
zal haar mening niet veranderen. Dus wat is dit zogenaamde genade tijdperk ? Goede werken 
kunnen niet meer gedaan worden, want de mens is dood verklaard, voor eeuwig verloren. Hier 
houdt het op. Ze moeten het met hun verleden doen. Er is een groene streep getrokken, waarna niets
meer wordt toegevoegd. Alles gaat preteristisch terug naar het verleden. Het is als het laatste 
oordeel. Nu staat alles vast. Het is voorbij. De mens is nu voor eeuwig bevroren. De mens is tot 
steen geworden, als een standbeeld. De mens is aangeraakt door de staf van het protestantisme. Een 
wonder ? Vanuit de heilige kennis gezien wel. Het protestantisme mag een kwartslag draaien. Het is
de allegorie van het heilige sterven aan het zelf, de heilige gebondenheid : "Zonder Haar kunt gij 
niets doen." Dit is het Laatste Oordeel, een groot tribunaal.

81. Hij is haar besneden vechtslaaf,
Hij is meedogenloos,
Zo heeft zij hem gemaakt,
Zij kastijdde hem totdat hij gehoorzaam was aan haar wil,
Nu is alles stil in hem geworden,
Hij luistert alleen naar haar stem,
 
De mens stierf in het protestantisme. De aarde was weer woest, duister en ledig geworden. Alles 
was weer teruggekeerd naar het begin. "Het is niet het einde van het verhaal. Het is het begin 
ervan." De mens moest weer leren lopen na de breuk. De mens was nu gevoelig geworden voor haar
stem. Maar wiens stem was het ? De mens leerde al snel het moorden weer. Het protestantisme had 
haar eigen inquisitie. De mens was tot een robot geworden. De pinkster kerk kwam opzetten als een
teken dat de mens een stem had gevonden in de diepte. Maar welke stem was het ? Uit welke fles 
kwam deze stem ? Had Stromboli zijn Pinokkio gevonden, of was er meer aan de hand ?

82. Zij is de allerhoogste,
Aan Haar is hij onderworpen,
Voor haar wil vecht hij,
De allerhoogste wil
 
Dat werd ook in de Pinkster Kerk beleden. Alles was aan God onderworpen, en zij volgen het, maar
vochten tegen elkaar tot bloedens toe. Oh, hoe zij elkaar konden haten onder dezelfde belijdenis. 
Was God niets anders dan een arena ? Zij haalden elkaar het bloed onder de nagels vandaan. Was 
het geen teken van algehele onderworpenheid en verworpenheid ?

83. In de opening van de hut staat zij,
Met een bebloed mes,
Met zijn voorhuid in haar hand,
Hij is besneden en kneedbaar,
Hij heeft haar gezien en zal nooit meer vergeten
 
Is dit de intrinsieke schoonheid van het protestantisme dat zij de Pinkster Kerk voortbracht, de stem 
in het duister ? Haar voeten versierd met teenringen die haar waarde laten zien. Is er dan schoonheid
in nachtmerries ? Want feit is dat deze nachtmerrie door alle eeuwen heen nog steeds niet vergeten 
is, en men worstelt nog steeds met het grote raadsel ervan. De mens is onder haar voet, en haar 
teenringen zijn scherp en bebloed. Zij komt uit een grote oorlog. 



84. Zij waakt over de lammeren,
En leidt hen tot de rivieren,
om hen te bereiden voor het slachthuis,
Zij vergeet niet wat ze doen,
Lamsvellen hangen aan haar lichaam,
tot de wateren van bloed leidt zij hen.
 
Zij kwamen om af te rekenen met het zoonschap tot de RK kerk. Dit was het zoonschap van Jezus 
Christus tot de Moeder Kerk van Maria, en het pauselijk zoonschap, nu als een lam geslacht.

85. Ze ruikt bloed,
Dan staat ze op, richt en mist niet,
Haar prooi sleept ze naar haar tent,
Dan ontdoet ze haar prooi van huid,
Want huid heeft ze nodig om te slapen
 
Niet alles werd weggegooid. Zij kon nog een heleboel dingen gebruiken, zoals de huid van het lam. 
Hierom lijken het protestantisme en het katholicisme nog zoveel op elkaar. En daarom is er ook 
zoveel hiervan terug te vinden in de heilige kennis. Het amazonisme bevat en omvat hen allen.

86. Zij zal niet rusten totdat haar bed klaar is,
Zij zal niet rusten totdat het bloed stroomt,
Het is in haar bloed om zo te zijn,
Het is in haar bloed om te jagen,
Om te richten en niet te missen,
Het is in haar bloed om naakt te zijn
 
Wat kunnen wij hieraan doen ? Niets. Het zijn natuur-verschijnselen, het product van de evolutie die
haarzelf ontdoet van bedekkingen, totdat Zij naakt staat voor de troon in de onderwereld. Door vele 
voorhangsels gaat zij.

87. In de verte staat zij,
Met haar mes in haar hand,
Klaar om te jagen,
Klaar om aan te vallen,
Klaar om bloed te laten stromen,
Op oorlogspad is zij,
Niemand heeft haar nog gezien
 
Nog is zij niet klaar. Zij zal strijden totdat het amazonisme de eind-conclusie heeft gebracht in het 
tijdperk van het Laatste Oordeel. Dit is iets wat al gebeurd is, wat altijd al is geweest, en waartoe de
mens zal ontwaken. Elke knie zal buigen, elke tong zal belijden. Maar wat is de grote ontwaking 
zonder de eeuwige slaap ? Ook dit is een groot geheimenis. 

88. En dan slaat zij toe,
Een kreet,
Het scherpe mes scheurt een huid,
Het scherpe mes gaat dwars door beenderen,
Een knappend geluid,
Haar prooi wordt meegesleurd in een net,
Het is de laatste dag voor de prooi,
Haar vijand
 
Dit is het tijdperk van de laatste dag, van het Laatste Oordeel ? Neen. Het is al geweest. De mens 
moet terugkeren tot de geschiedenis. De groene streep was allang behaald. Nu ligt er een wildernis 
voor de mens, of liever gezegd : achter de mens. Vóór hem ligt alleen ondoordringbaar ijs. Het vuur
zal de mens teruggrijpen en dwingen de les van de geschiedenis te leren. Zo is het altijd gegaan. Er 



worden geen vragen gesteld. De mens werd meegesleurd in een net, en waar de mens roept "stop," 
zal alles meedogenloos doorgaan. Elk mens zal het scherpe mes dat overal dwars doorheen gaat en 
geen restricties heeft leren kennen. Het mes aarzelt niet, en laat zich niet omkopen of terugroepen. 

89. Hier heeft ze lang op gewacht,
Dit heeft ze lang uitgedacht,
Er kon niet veel misgaan,
Zo hoorden dingen te zijn,
Nu is ze trots en arrogant,
En luistert niet naar het geklaag,
Nu is zij overwinnaar
 
Mensen kunnen klagen over hoe dingen in hun leven zijn gegaan of over de algehele geschiedenis, 
maar hoe eindeloos dit geklaag ook is, het zal de dingen niet veranderen. De mens moet leren wat 
het is, en inzien waarom het niet anders kon. Is de mens wijzer dan de heilige kennis ?

90. In haar duistere hol verslindt zij haar prooi,
Dit beest heeft haar lang genoeg op de zenuwen gewerkt,
Haar mes snijdt en kapt,
Haar tanden bijten, rijten het vlees in stukken,
Terwijl zij al denkt aan haar volgende prooi,
Een roofdier is zij,
Zij gaat van prooi tot prooi,
Geen tijd te verliezen,
Zoveel te doen.
 
De mens is niet de enige dynamiek, en al helemaal niet de centrale dynamiek waar alles om draait. 
Wanneer iets of iemand verder trekt om de mens achter te laten, dan is dit altijd met een goede 
reden. Zolang iets nog losgetrokken kan worden, dan kun je de klok erop gelijk stellen dat het wordt
losgetrokken.

91. Zij zwemt in de rivier van bloed,
Zij snelt,
Tot een eiland van rood vee,
Plotseling overweldigt zij hen,
In haar net vangt zij hen allen,
En met haar mes snijdt zij hun koppen af,
Zij zullen luisteren zonder lawaai te maken,
Gekastijde, gehoorzame slaven zullen zij zijn.
 
De Pinkstergemeente liep uit op dat wat ze de Toronto Kerk noemen : De mens begon in een dier te 
veranderen, en kwam in allerlei losbandige religieuze krankzinnigheid terecht. De mens stond daar 
als zonder huid, gevild. Zij hadden hun hoofden verloren.

92. De vrouwen trokken hem nog dieper in het grotten-stelsel. Ze deed zwarte veren aan zijn armen en 
benen.
 
De wand tussen mens en dier werd doorbroken. De prooi werd geteld. Een groot oordeel was op de 
mens gevallen. Hij moest tot diepere geheimenissen komen. De mens was tot een bepaalde leegte 
gekomen, als de gesel van de RK kerk, als de Ramadan. De Toronto kerk was daar een corrupt 
beeld van. De mens werd uitgehongerd.

93. Hij moest de beesten leren te berijden. Hij moest leren jagen met hen, en de nomadische jachttochten 
werden langer en langer. Hij kon niet ontsnappen, want hij werd goed door de vrouwen in de gaten 
gehouden. Met tenten trokken ze rond, in grote groepen. Hij was niet alleen.
 



De uithongering maakte de mens klaar voor nog grotere slavernij. In grote uithongering werd de 
slavenring aangebracht.

94. Op dit punt kwamen de skeletten met hun schepen, om hem te halen. Ze kwamen hem weghalen uit de 
wildernis. Ze zouden hem verkopen aan de droomsteden.
 
Ergens wordt deze cirkel doorbroken voor een andere realiteit. Dat is ook telkens de boodschap van 
de Vur, dat alles in fragmenten komt. De verhalen zijn alleen half, en gaan verder in andere 
verhalen.

95. Zij keek hem aan, en hij kwam weer tot zijn positieven. Hij had alles weer opnieuw herbeleefd. Hij keek 
haar aan, vragend. Zij was trots op hem. Hij had het al zo ver geschopt. Hij had zijn eigen huisje, en kon 
zichzelf goed redden. Hij glimlachte. 'Gaat het alweer iets beter ?' vroeg ze.
 
In de climax van de wildernis is er ineens weer een stukje stad, iets wat dieper ontledigd moet 
worden, ontraadseld. De keten is lang. 

96. 'Ik was even ver weg,' zei hij.
 
In de stad wordt het varken vetgemest met luxe artikelen, begrip en troost. In de stad heerst de kerk 
van welvaart. De mens moet hier doorheen leren prikken, dat dingen nooit zijn wat ze lijken. De 
stad is altijd een valstrik.

97. 'Ver in je dromen,' sprak ze.
'Maar met jou ben ik ook ver,' zei hij.
'Dit is allemaal een droom. De skeletten verkochten mij aan jullie.'
 
Gelukkig beseft hij dit, en kan hij het ook op waarde schatten, omdat alles bruikbaar is in de 
cryptiek.

98. Ze knikte. De droomsteden waren slechts de illusies waarin de zee van bloed overliep, dus hij was niet 
echt dood.
 
De dood is een illusie. Het gaat altijd ergens anders verder. Ook het einde van een verhaal is een 
illusie, omdat het verhaal in een ander boek verder gaat. Het bloed blijft dingen scheppen die 
cryptisch gezien belangrijk zijn. In letterlijke zin zijn ze waardeloos.

99. Hij nam wat van het drankje wat ze voor hem had gemaakt. Ze had ook een wat sterker drankje gemaakt, 
maar dat nam hij niet. Hij was nog niet zo lang geleden gescheiden. In de paar jaren na de scheiding woonde 
hij in opvangcentrums, en nu woonde hij eindelijk op zichzelf. Hij kon het leven weer aan, alhoewel hij zich 
nog steeds zwak voelde, en soms bang. Hij wist niet waar die angst vandaan kwam.
 
Het is niet erg als de mens in de stad terecht is gekomen. Het is belangrijk om de mens te testen, en 
de mens te onderwijzen door symbolen. Ook hier moet de mens de juiste keuzes leren maken. Er is 
altijd een pad door de stad.

100. 'Ik weet dat het allemaal best goed gaat,' zei ze. 'Je kan je goed redden. Natuurlijk zul je je ups and 
downs hebben, maar alles zal over het algemeen steeds beter gaan. Hier heb je je eigen leven.' Hij knikte.
 
De mens kan leren leven in de bebouwde kom, met de sluier van illusie die het paradijs reflecteert, 
om zo door alles heen te prikken. Per slot van reden gaat het om het droom-leven van de mens, de 
manier waarop de mens de dingen ervaart. De mens kan aan alles hogere definities geven, hogere 
waarden.



101. Hij leefde ver weg van de wildernis,
Maar er was nog steeds een monster in zijn hart,
Iets dat hij niet kon doven,
Hij had wilde dromen in de nacht
 
De mens leeft nog steeds in de wildernis, maar hij vecht tegen de illusie van de stad, als een 
monster wat in zijn hart leeft. Ook dit heeft een doel.

102. Hij leefde ver van de wildernis,
Zijn dromen achtervolgden hem,
Hij was niet vrij, maar een gevangene,
Van iets groters dan hem, wat hij niet kon begrijpen,
Iets cryptisch had bezit van hem genomen,
De droomsteden waren slechts een illusie in de wildernis,
Van vergif had hij gedronken,
Iets had hem gestoken,
En nu dacht hij dat hij hier was,
Misschien was hij nog niet klaar voor de wildernis,
Misschien kon hij haar wetten nog niet verdragen,
Misschien was hij slechts een baby in de baarmoeder van de Duizen,
Wild razende boven de zee,
Iets had hem meegenomen
 
Dit is allemaal slechts het vormen van de mens in de baarmoeder. De mens is in die zin nog nooit 
echt geboren geworden. Het zijn allemaal baarmoeder-ervaringen.

103. Grote honden hadden hem ontvoerd,
Aan de voeten van hun bazin legden zij hem neer,
Zij gaf hem illusies,
Van sluier tot sluier zou hij gaan,
Totdat hij haar zou zien
 
Het calvinisme wordt altijd als de spelbreker gezien en de dromenvernietiger. Maar deze restrictie 
wekt ook juist weer dromen op. Het is een samenspel. Toen hij in de wildernis was werd hij 
meegenomen door piraten, wat ook een beeld is van het calvinisme wat afrekende met het 
katholicisme. Hij werd uit de warme baarmoeder getrokken, maar dit was slechts het katholicisme 
die hem aan de beesten van het calvinisme voerden. In de komende verzen gaan we zien hoe de 
vrouw met de honden gerelateerd is aan de piraten en het calvinisme.

104. De honden blaften,
Maar zijn gedachtes waren ver weg,
Hij was bewusteloos, als in een coma van dromen,
Hij wist niet meer wat echt was,
Hij wist niet meer wat hij kon vertrouwen,
Hij durfde niet aan te raken,
Alsof alles onder stroom stond
 
Ook dit is een gegeven van het calvinisme, waarin de mens niets kan. De mens is in de 
calvinistische leer totaal afhankelijk van God, zelfs in het maken van keuzes. In het calvinisme is 
een mens totaal machteloos, een robot zonder vrije wil. De mens sterft hier af aan enige mogelijke 
persoonlijkheid. Alles is onpersoonlijk. De uitverkiezing is als een casino waarin je maar net geluk 
moet hebben dat je wint. Maar hoe ga je dan met de verliezers om ? Toch is de leer van Calvijn een 
allegorie van de heilige gebondenheid, de totale discipline, het totale afsterven van de mens aan 
zichzelf. 



105. 'Je kan niet van me ontsnappen,' sprak ze.
'Nu laat ik je leven in illusies, stommeling,
Maar je zal altijd aan mijn voeten ontwaken,
Nee, niemand kan je redden,
Nee, niemand kun je hier vertrouwen,
Je bent in mijn wereld,
En hier zul je blijven,
Mijn ketenen zijn eeuwig'
 
In die zin zijn deze verzen dualistisch. Het letterlijke calvinisme strijdt met het esoterische 
calvinisme.

106. Met schuim op zijn mond schold hij op haar,
Hij haatte haar,
Het was de vrouw die hij eens had vermoord,
Alhoewel hij nog steeds ervan overtuigd was dat het zelfverdediging was,
En hij kon nu zien dat ze niet echt dood was,
Ze leefde voort,
Als het boegbeeld van een skelettenschip
 
De vrouw met de honden schijnt het boegbeeld te zijn van de calvinistische piraten, de skeletten. En
ze stalkte hem nog steeds. Hier wordt duidelijk dat de mens niets zomaar kan doden. Alles leeft 
voort. De mens moet daarom terug keren tot school, om alle lessen te leren die nodig zijn.

107. Hij hoorde gekrijs.
Het waren de skeletten.
Zij hadden de vrouw die hij haatte aan de voorkant van het schip vastgebonden,
Als een boegbeeld.
 
Het is niet duidelijk wat de relatie is tussen de vrouw van de honden en de skeletten. Feit is dat ze is
vastgebonden aan het schip. Het kan ook zijn dat de skeletten haar uiteindelijk hebben overwonnen,
omdat ze misschien ook achter hen aanzat. De vrouw kan in die zin ook een beeld zijn van het 
katholicisme, wat later door het calvinisme werd ingeperkt.

108. Hij werd met een gesel geslagen,
Hij probeerde te ontwaken, maar hij kon het niet,
Hij zonk dieper weg.
 
Het ontwaken is moeilijk. Vaak ontwaakt de mens om dan later te ontdekken dat de mens nog steeds
in slaap is, dromende dat hij ontwaakt. De mens kan hier moedeloos van worden.

109. Waar was hij ?
 
En dan slaat de disoriëntatie en de verwarring toe.

110. Vrouwen van de wildernis riepen naar hem, bespotten hem,
Hij had vreemde bessen gekregen, waarvan hij vreemd had gedroomd,
Nu was er niets dan gelach,
Het waren lange dromen,
Hij was slechts aan het ijlen,
Hij was dood, en nu was hij hier,
In het rijk der illusies,
Het leek wel alsof de dromen over hem aan het vechten waren,
Hij werd heen en weer geslingerd,
Totdat hij langzaam ontdekte dat het een soort klok was,



Als een tijdschijf van dromen en illusies,
Hier moest hij mee zien te leven.
 
Hier is het vanuit het oogpunt dat hij nog gewoon in de wildernis was, maar dat er een stofje in de 
bessen zat die hem deze zware hallucinaties van het verlaten van de wildernis hadden gegeven. In 
wezen is het calvinisme in die zin gewoon neo-katholicisme, een bepaalde secte of cultus binnen het
katholicisme als een soort aftakking.

111. In de nachten van de droomsteden werd hij vaak weggenomen tot de wildernis,
Hier in de droomsteden woonde hij samen met haar.
Zij en haar vriendin vertelden hem altijd dat de droomsteden slechts sluiers van de wildernis
waren, en dat zij uiteindelijk ook geheel in de wildernis zouden oplossen. Zij hielden
grotere geheimen van de wildernis verborgen.
 
Als de stad de mens weggrijpt uit de wildernis, dan is dat juist een nog groter geheim van de 
wildernis. In de realiteit is alles de wildernis, en is de stad slechts zware cryptiek ervan.

112. Hij dacht dat zij hem bessen hadden gegeven, maar het was veel erger.
De vrouwen in de wildernis hadden hem bizonbloed te drinken gegeven.
Hij was ziek, en hij werd bespot.
 
Hier zien we dat de bessen een beeld waren van iets veel duisterders : de jacht op de bizon. De 
bizon is het symbool van de tirannie van de patriarchie, de mannelijke monopolie. Ook hij moest 
delen in de overwinning over deze bizon.

113. Bizonbloed, bizonbloed,
Oh jij geeft dromen zo zoet,
En dan ineens zo bitter,
Als een bitter ontwaken,
Alsof ik de dood heb ontmoet,
 
Ook in de demonologie is dat een kenmerk van het bizonbloed. Het geeft visioenen en dromen, die 
eens verloren waren gegaan, vergeten, vanwege de patriarchische invasies. In het menselijk lichaam
werden alle kanalen tot deze werelden dichtgegooid. Dit zijn niet alleen dromen, maar meer nog 
nachtmerries, zodat de mens doeltreffend aan zichzelf kan sterven, door een geweldadige, wrede 
dood. Voor een strijder is dit in de Germaanse mythologie de enige manier om tot het hiernamaals te
komen, en zo door het Ragnarok heen te gaan.

114. Bizonbloed, bizonbloed,
Jij gaat al maar door,
Jij kent geen genade,
Bizonbloed, bizonbloed,
Jij weet van geen genade,
Bizonbloed,
Oh, jij kent geen genade,
Alsof ik de dood heb ontmoet
 
Het stromende bloed van de bizon rekent af met goedkope, gratis, genade, maar opent de kanalen 
van belasting, betaling en loon. Het vergoten bloed van de bizon herstelt de economie van de 
gnosis.

115. Zij staat daar als een lange schaduw,
Ik kan niet horen wat ze zegt,
Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte,
Bizonbloed, wijs mij de weg,



Maar ik weet dat jij me toch zal laten dwalen,
Tot de hopeloosheid laat dalen
 
Bizonbloed is ook de naam van een paradijs-vrouw, een amazone, de verpersoonlijkingen van de 
gnosis. De gids is geen sinterklaas die de mens wel even door luilekkerland leidt. Neen, voor elke 
stap moet gevochten worden, elke stap moet verdiend worden, elke stap moet uitgepuzzeld worden. 
Elke stap is een stap in een school. De mens moet hier afsterven aan alle spijbelzucht en 
gemakszucht.

116. Bizonbloed, bizonbloed,
Alsof ik de dood heb ontmoet,
Dromen zo zoet,
Maar een bitter ontwaken,
Bizonbloed, is dit alles wat je doet,
Is er dan niet meer te halen,
Ik kan alleen in hopeloosheid dalen
 
Hier begint de jongen de moed te verliezen in het amazone visioen, waarin hij stil bidt.

117. Bizonbloed, jij kent de weg,
Maar wijst hem niet,
Jij laat ons allen dwalen,
En ons in hopeloosheid doen dalen,
Bizonbloed, wij kunnen alleen maar dwalen.
 
Ook begint hij in herhaling te vallen, in de zin dat het bij hem begint door te dringen.

118. Hij werd wakker in de gevangenis. Vandaag zou de terechtstelling zijn. Hij zou de injectie krijgen. Hij 
keek om zich heen in de dodencel. Al het andere was slechts een droom geweest.

Het hele boek ging over zijn dood en hoe het was gekomen, maar hier zien we dat hij wakker wordt 
in de dodencel en nog steeds leeft. Hij heeft dus zware dromen of hallucinaties gehad. Maar dan is 
natuurlijk de vraag in hoe verre dat de realiteit is. Het lijkt wel alsof er psychologische spelletjes 
met hem worden gespeeld, of hij is de dingen sterk aan het herbeleven, zoals eerder in het boek. 
Hoe dan ook, het geeft een open einde. De lezer gaat niet zien hoe het uiteindelijk af zal lopen, maar
er is in het boek genoeg stof tot nadenken, en het verhaal kan in principe in de diepte alle kanten op.

102. DE LAWINE
 
1. Hij had wilde dromen. Deze dromen deden zich voor als zijn herinneringen. Hij wist nooit wat er 
van waar was. Het leek zo echt. Het maakte hem gek, krankzinnig.
 
Het boek begint met iemand die diep in de problemen is. De persoon heeft moeite werkelijkheid 
van onwerkelijkheid te onderscheiden. Met 216 verzen is dit boek het langste boek van de hele Vur, 



en wordt in het voorwoord van de 2016 uitgave betiteld als het boek waarmee de Vur staat of valt. 
Het wordt ook wel de poort tot de Bilha genoemd, en daarom is het van groot belang dat dit boek 
besproken wordt. 

2. Hij dacht dat het ermee te maken had dat hij ooit hertenbloed had gedronken. Zijn oom had hem 
eens rood sap gegeven, en toen hij het op had gedronken zei zijn oom dat het hertenbloed was.
 
De Lawine wordt in het 2016 voorwoord 'een zwaar allegorisch en symbolisch boek' genoemd, en 
daarom zullen we dit ook als zodanig behandelen. Het boek begint met een jongen die denkt dat hij 
hertenbloed heeft gedronken omdat zijn oom hem rood sap had gegeven waarvan hem doodleuk 
werd verteld dat het hertenbloed was pas nadat hij het had gedronken. Wat hiervan waar is is niet 
duidelijk.

3. Maar of het waar was wist hij niet. Wel wist hij dat de dromen toen begonnen. En het liet hem 
niet meer los. Hij had angsten, fobieen, manies. Hij was geobsedeerd. Hij moest dit wel zijn, anders 
had hij het gevoel dat hij weggegrepen zou worden. Het was zijn bescherming.
 
We zien hier de allegorie van iets in de kerkgeschiedenis. Een jongen die rood sap te drinken was 
gegeven door een volwassene en toen werd er zoiets 'groots' van gemaakt. Sindsdien was het leven 
van de jongen erdoor in de greep, en het werd een obsessie. De jongen had ook het gevoel dat hij 
niet anders kon, en begon het ook weer goed te praten in zichzelf. Het grootste feit zowel in de 
kerkgeschiedenis als in de moderne tijd is de impact van de Niceaanse geloofsbelijdenis dat Jezus 
God is, het zg. 'homo-ousios'. Zij die dit niet aannamen werden vervolgd. Het Niceanisme is het 
katholiek-protestantse christendom wat toen een wereldrijk werd dat tot op de dag van vandaag 
heerst. Het heeft de hele wereld al vele eeuwen in zijn greep, en niemand is dezelfde, en ze zijn 
allemaal tegen elkaar verdeeld, terwijl ze allemaal het 'homo-ousios' belijden. Iedereen denkt dat hij
de juiste religie, het juiste geloof en de juiste interpretatie van dat geloof heeft. We gaan zien wat er 
aan de hand is, en hoe dat kon gebeuren.

4. De dromen over het hertenbloed begonnen heftiger te worden, maar het was helemaal geen 
hertenbloed. Het was het bloed van renbokken. Hij had hen ingehaald, of liever gezegd zijn pijlen 
hadden hen ingehaald, en zijn speren, en hij bekleedde zichzelf met hun vachten. Hij dronk hun 
bloed, en dat maakte hem juist gekker.
 
Hier gaat de jongen twijfelen over het hertenbloed, en komt dan tot de conclusie dat het bloed van 
een renbok is wat hij dronk in een soort jacht, als een soort oorlog die hij innerlijk voerde in 
zichzelf. Het hele verhaal van de oom is dus even op de achtergrond gezet, en nu was het dus iets 
wat gebeurde door de eigen keuze van de jongen, als een oorlogs-strategie. Kerkgeschiedkundig 
was de mens al in gevecht met allerlei goden die zich aan de mensheid opdrongen en die wilden dat 
de mens van alles voor hen zou doen, als slaaf. Deze goden waren snel als renbokken, en toch 
maakte de mens jacht erop, en moest dit wel een plaats geven in het leven : het vlees ervan eten, het
bloed ervan drinken, en het vel gebruiken, anders zou het hen weer overweldigen. Maar het bloed 
maakte de mens wel gek. De strijd en de misleiding ging dus nog gewoon door. De goden 
gebruikten nu een andere strategie : Ze kwamen als mens, en toonden de mens hoe zij moesten 
leven en zouden worden als hen. Zij wilden zoveel mensen meesleuren in hun val. Dit had zijn 
climax in de komst van Jezus Christus, waarvan de mensheid nooit meer is hersteld.

De jongen is hierin nog steeds in strijd. Hij had hertenbloed gedronken wat hij van zijn oom te 
drinken had gekregen, als Jakob die zijn broer Ezau lokte om zijn eerstgeboorterecht te verkopen 
voor wat rode soep. In zijn hoofd maakt de jongen er iets anders van, omdat hij er toch niet aan kan 
ontkomen. Er zijn in het leven een heleboel dingen waaraan de mens niet kan ontkomen, maar een 
ware jager gebruikt deze dingen gewoon op een andere manier. Daarom is het esoterische pad ook 



het enige pad om af te rekenen met de kerkgeschiedenis.

5. Hij had niet meer het gevoel dat hij met beide benen op de wereld stond, en dat allemaal dankzij 
zijn oom, die zo vreemd deed. Wie geeft nu iemand rood sap en zegt later wanneer het opgedronken
is dat het hertenbloed is. Maar het was geen hertenbloed … In de dromen was het het bloed van 
renbokken.
 
Een kind krijgt een bepaalde religie of ideologie mee met de geboorte en de opvoeding. Het kind 
kan daar vaak met zijn verstandelijke beperkingen niet tegenop of van los komen, dus zal het kind 
dit gewoon gebruiken op zijn eigen manier. Ook het kind is dus op jacht. Daarom mogen we iemand
nooit vastpinnen op het gebruik van bepaalde woorden of termen, maar moeten we kijken naar hoe 
iemand deze woorden of termen gebruikt. Dit gaat vooral ook om bepaalde doctrines die een taal 
hebben gevormd wat niet zomaar door het kind ontweken kan worden.

6. Het oerwoud trok hem. Hij vreesde dat het hertenbloed zijn hersenen had aangetast, en dat had 
het ook. Zijn oom had hem misschien wel vergiftigd.
 
De jongen worstelt met zichzelf en wat hem van huis uit was meegegeven. Hij begint aan alles te 
twijfelen, begint alles te onderwerpen aan een grondig toetsproces. 

7. Hij vond dat wat engs. Het leek op een opsluiting, een gevangenis-straf, levenslang.
 
De jongen voelt zich niet vrij. Iets heeft hem opgesloten, en houdt hem opgesloten, en hij ziet geen 
uitzicht, maar toch trekt de wildernis hem aan. Juist in de wildernis zou hij klaar kunnen komen met
deze realiteiten die hem kwellen. De jongen voelt zichzelf een jager, dus hij beschouwt het wel als 
een soort realiteit nog, maar geeft het een andere betekenis. Het blijft een deel van zijn leven. Hij 
zal het vel van het beest gewoon gebruiken om warm te blijven en als bedekking. Hij heeft er 
tegenstrijdige gevoelens over. Ook maakt het hem bang.

8. Hij had het altijd over de beesten van de filosofie, die hij moest verslaan. Hij leek de strijd te 
verliezen. Zijn ouders leefden niet meer. Hij had geen goed woord voor zijn ouders over. Hij was 
blij dat ze dood waren, maar dit was ook niks. Een oom die hem had vergiftigd.
 
De ouders zijn de oudere religies die afstierven en werden vervangen door het Niceaanse 
christendom, zijn oom. De jongen voelt zich hierdoor verscheurd. Hij heeft het oude overwonnen, 
maar is nu in het gevecht met het nieuwe. Hij brak de nek van het beest, en dronk het bloed van het 
beest, maar nu grijpt het bloed hem naar de hersenen. De strijd tegen het beest is nog niet voorbij. 
Er zit hier dus nog een dieper raadsel in. Hij kan het niet zomaar allemaal wegdoen. Er moet iets 
mee gebeuren. 

9. Hij moest daar dan altijd van zuchten. Hij wist dat het mis ging toen hij dat rode sap had 
gedronken, en toen zijn oom had gezegd dat het hertenbloed was. Het was geen hertenbloed, maar 
het bloed van renbokken. Misschien had zijn oom zich vergist, maar hij zat nu wel in de problemen.
 
Hij twijfelt aan de interpretatie van zijn oom, aan het Niceaanse christendom, en denkt dat het een 
vergissing is. In het verleden stierf de mens voor het afwijzen van de Niceaanse geloofsbelijdenis. 
Ook Calvijn I was medeplichtig aan zulke moorden. Daarom is het van belang dat Calvijn II komt. 
Ook van het raadsel van Calvijn komt de mensheid dus niet zomaar af. De mens is op jacht. De 
mens heeft het warme bloed, het warme vlees en het warme vel nodig om te kunnen overleven. De 
rest zal sterven. De jongen blijft het tafereel van de jacht door zijn hoofd zien gaan. 

10. Op een dag rende hij weg. Hij rende het oerwoud in, en keek niet meer om. Hij bleef maar 



rennen en rennen. Hij kwam tot een plaats waar hij niets anders kon dan huilen. Hier versleet hij 
zijn dagen. Levende van bessen. Het proefde naar het oude rode sap wat zijn oom hem had gegeven.
Het proefde naar hertenbloed, oftewel het bloed van renbokken. Hij had hen verslagen. Hij had hen 
ingehaald, zijn pijlen door hun hart gejaagd, zijn speer door hun ruggen. Zij lagen nu voor hem, 
bloedend. Hij nam hun vachten, en leefde zoals hen, diep in de wildernis. Hij voelde zich opgejaagd
zoals hen. Hij trok altijd verder, maar ging niet meer terug.
 
Zelfs als we zijn gevlucht achtervolgt het raadsel ons. Zelfs als we tot de wildernis zijn gekomen is 
het daar. Het werkt door alles heen. De jongen ziet het als een trofee. Hij heeft iets bereikt in de 
jacht. Hij blijft in ieder geval niet in de oude situatie, maar hij is nomadisch. Hij gaat niet meer 
terug, maar krijgt nieuwe ideeën erover, nieuw overzicht. Het is nog steeds bruikbaar in zijn leven. 
Het is een deel van zijn leven. Zo is de stelling 'Jezus is God' niet een waarheid, maar een waarde. 
Het is een jachtstrofee.

11. Hier versleet hij zijn dagen. Hier maakte hij jacht-tochten, om te overleven, want van bessen 
alleen kon hij niet overleven. Het waren de renbokken van filosofie, van zware geloofs-systemen. 
Hij wilde vrijheid hiervan, maar het leek wel alsof die vrijheid hem niet werd geschonken. Van 
binnen knaagde er iets, wat maar niet weg wilde gaan. Van binnen voelde hij zich opgesloten in zijn
verleden. Zijn herinneringen plaagden hem, maar was dit wel echt zo gebeurd ? Of waren het 
gewoon dromen ?
 
Door de mens Jezus Christus tot God te maken kon de mens zichzelf officieel en legaal tot God 
maken, dus daarom zal een ieder die de Niceaanse geloofsbelijdenis heeft gedaan die 
zelfgoddelijkheid ook krijgen en voor God gaan spelen. Omdat het dus geen waarheid is, maar een 
potentiële jachtswaarde, een leugen als een raadsel dus, is iedereen hierin tegen elkaar verdeeld, en 
slaat iedereen elkaar de hersens in, precies wat de oude goden wilden. Zij hadden de mens door de 
Jezus Christus list overwonnen en klem gezet in een arena voor hun amusement, voor veel bloed en 
geld. De jongen kijkt erna en vraagt zich af wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Er zijn altijd 
gnostische bewegingen geweest die het allemaal doorzagen als demiurgische spelletjes. De demiurg
is een onderontwikkelde, gehandicapte god die een schaduw van de gnosis, de hogere kennis, is. De
demiurg, een mongool, staat tussen de mens en de gnosis in, maar is deel van het ontwakings-
proces. De mens moet hier dus doorheen, anders zou de mens nooit ontwaken. 

12. Waarom hij ? Waarom moest hij hier doorheen ? Waarom moest hij hiermee blijven lopen, met 
deze eeuwige wond ? Het was alsof er een indiaans oorlogs-boek in zijn hoofd was. Het leefde, het 
sprak tot hem, het maakte hem gek. Het ging zo diep. Het reet hem in stukken. Alles wat van hem 
over was waren fragmenten, en die fragmenten leken met elkaar te vechten, als kemphanen.
 
De jongen komt onder ogen hoe kapot hij is gemaakt, en is erdoor in de war. De strijd is dus nog 
steeds niet afgelopen. Nu vallen de geesten van de renbokken hem aan. Het bloed van de prooi is 
nog steeds meester over hem. Vaak brengt een overwinning ook weer zoveel leed en zoveel 
misleiding.

13. Hanen, dag en nacht, dat was alles wat hij zag. Het was oorlog in zijn hoofd, en de fragmenten 
logen over elkaar, dus hij wist niet meer wat de waarheid was. Was dit zijn zwakte ? Het maakte 
hem moe, en huilerig. Hij voelde zichzelf als een zwakkeling, een mislukkeling, iemand die zichzelf
niet meer in de hand had, iemand die gevaarlijk was geworden en die afgezonderd moest worden.
 
De jongen is een slachtoffer van de gedwongen Niceaanse geloofsbelijdenis dat Jezus God is. Hij is 
een slachtoffer van religieuze dwangverpleging. Jezus Christus is een allegorie van de lijdende, 
onderdrukte mens, en die zichzelf wil vergoddelijken om zo van al het lijden af te kunnen zijn, maar
zoals we zagen ging hierin van alles mis door de Niceaanse geloofsbelijdenis. De mens werd zo tot 



een goddelijke geloofsgek en begon met het moorden en dwangverplegen van iedereen om zich 
heen. De mens moest aanbeden worden. In de diepte was het de zelfmoord van de mens.

14. Daarom bleef hij in het oerwoud. Hij vertrouwde de stad niet, maar de stad was ook niet te 
vertrouwen. De stad was zijn fragmenten.
 
Velen hebben dit gelukkig door en proberen te ontsnappen, maar ook dat gaat zo goed en kwaad als 
maar kan. Ze rennen naar de wildernissen van andere religies of het atheïsme, de politiek of 
obsessieve hobbies, worden lid van sportclubs of krijgen een televisie-verslaving of video-games 
verslaving. De mens doet er van alles aan om los te komen van de Niceaanse geloofsbelijdenis. De 
mens roert het niet aan. 

15. Hij keek koel naar een meertje in het oerwoud, en boog zijn hoofd. In het water probeerde hij 
zijn weerspiegeling te zien. 'Wij worden behekst,' dacht hij. 'Alles is gevaarlijk hier.' Hij kon de 
gedachtes in zijn hoofd niet meer aanhoren. Hoe ze onder elkaar kibbelden, en altijd maar weer 
gelijk wilden hebben. 'Rot toch allemaal op,' dacht hij. Maar hij wist dat hij hier niet tegenop kon. 
Hij wist dat ze hem naar de afgrond zouden drijven. Hier was hij niet tegen opgewassen, en geen 
kruit was er tegen opgewassen. Hij kon alleen maar toekijken hoe hij en alles in de afgrond ten 
onder zou gaan. Daar was niets aan te doen.
 
Jezus Christus is en blijft een allegorie die niet zomaar weggedacht kan worden of overboord 
gegooid kan worden. Jagerschap is meesterschap. Wegrennen is voor lafaards die het kind met het 
badwater weggooien, en zij laten juist het beest groeien. Wegrennen is niet voor jagers. Jezus 
Christus als godheid is een jagerstrofee, een leugen die in de jacht waarde heeft. Jagers die verkeerd
met deze trofee omgaan zullen erdoor sterven. Er is geen kruid tegen de Jezus Christus leugen 
opgewassen, alleen een jager met meesterschap.

16. Maar toch had hij nog een beetje overlevingsdrang, en protesteerde hij in zichzelf. Hij zocht 
naar wapens en naar oplossingen, allemaal bij vlagen. Was dit geen dodendans, of een helledans ? 
Hij zag de dansers met hun veren. Ze waren opgeverfd, en hadden scherpe mesjes aan hun benen en
armen gebonden. De kemphanen van de filosofie, van het oerwoud. Nee, er moest iets anders zijn, 
iets beters. Zij gaan allemaal te gronde. Niemand die er wat aan kan doen. Daar zijn zij voor 
gemaakt. Misschien moet dat in ere gehouden worden.
 
Jezus Christus is dus onderdeel van een bepaalde taal. De mens wordt vergoddelijkt, maar dan op 
een hele verkeerde manier. De mens wilde snel afrekenen met het lijden, dus daarvoor werd Jezus 
Christus van stal gehaald. Iedereen die Jezus Christus aanneemt als godheid wordt zo zelf ook tot 
een godheid. De mens krijgt het godsyndroom, godsdienstwaan. Dit is een ernstige ziekte. De mens 
kan het niet laten om voor God te spelen. Van alles gaat er fout, maar de mens stoort zich er niet 
aan. Hij is immers God, en het probleem is toch altijd de ander. De mens is zo zelf als een blinde 
demiurg geworden. De blinde demiurg lacht en liegt, want alleen lachen en liegen kunnen hem 
besparen voor het lijden. Daarom zal de lachende blinde demiurg ook altijd het probleem 
ontkennen. Het is een demoon.

17. Hij streed met de filosofie, al die zware woorden in zijn hoofd. Hij was onder hun macht, maar 
hij was bezig er van los te breken. Hij streed tegen het geloof, tegen woorden die hem nog steeds 
najoegen. Het was een grote achtervolging. Hij voelde zich als een renbok, en hij moest rennen voor
zijn leven. Als ze hem te pakken zouden krijgen, dan zou hij een kemphaan zijn, en dan zou hij 
vechten voor zijn leven. Hij rende nu voor zijn vrijheid, waarvan hij dacht dat hij het niet had.
 
Het was zoals in het paradijs : De slang wees op de verboden vrucht, en zei dat de mens zo als god 
kon worden. De mens deed het, en kwam onder de Niceaanse geloofsbelijdenis. De mens Jezus 



Christus was nu God. Dit neemt niet weg dat er een ware oproep voor de mens is, en wat zelfs een 
noodzaak is, om deel te hebben aan de goddelijke natuur, maar dit kan alleen maar plaatsvinden in 
de demonologie. De mens moet terug naar school. 

18. Nee, hij moest en zou een oplossing vinden, doordenken. Hij wilde de moed nog niet opgeven. 
Maar zij vraten hem aan. Hij haatte zijn oom. Zijn oom had hem al deze ellende gegeven. Al deze 
dromen waren gezonden door zijn oom. Zijn oom was een plaaggeest, maar misschien wel 
verzonnen door een duivels brein. Hij had hen beiden uit zijn leven weggekapt. Maar binnenin zat 
het diep. Het hertenbloed schreeuwde tot hem, als een genegeerde erfenis.
 
Dit is het stalkerige, opdringerige geschreeuw van de 'Jezus is God' leugen die de hele wereld in z'n 
macht houdt. Op elke hoek van de straat kom je dit wel tegen. Het is dus een erfenis die nog op 
vertaling wacht. De jachttrofee moet een plaatsje krijgen. De gedwongen 'Jezus is God' belijdenis 
zonder welke je vroeger niet kon leven, als het merkteken van het beest, is de verabsolutering van 
een deelwaarde, wat tegelijkertijd de definitie van een secte is. Hiervoor moet de mens de delen 
kennen en in balans brengen. Die delen worden besproken in het boek 'Het Evangelie van Ismaël, 
van de Bilha, het vierde grote boek van de Amazone Bijbel, de Tweede Bijbel. Ismaël symboliseert 
zo'n beetje alles wat door de kerk verworpen is, en is daardoor van belang. De kerk pikte een 
yeshuwah, een overwinning, wat een Hebreeuws woord daarvoor is. De stijfkoppige god van de 
Israëlieten was een blinde demiurg die dacht dat hij de enige was, en onderwierp en vernietigde 
andere volken die andere goden hadden. Het was dus puur racisme. Vandaar dat de kerk terugmoet 
naar de allegorische rijkdom van Ismaël, en niet dezelfde fout maken als vroeger door overmoedig 
een yeshuwah, een overwinning, te grijpen, en dat onder dwang tot god te maken voor iedereen.

In het evangelie van Ismaël worden er een paar balanzen besproken, maar aan het begin wordt al 
gesteld dat een ware koning een demonoloog is die de valse machten heeft overwonnen, niet een 
aardse overwinnaar die aardse vijanden heeft verslagen. Jezus doet dit overigens een stuk subtieler.

Het evangelie van Ismaël stelt : "Ook 'God' is een metafoor, van kennis en loon. Hiertoe is het 
evangelie gekomen, om te laten zien dat er een weg tot God is door kennis en persoonlijk loon. God
is verantwoordelijkheid. Gij moet zelf als God worden. Hierin zijn verschillende valstrikken. Er 
moet een rechtmatige balans zijn tussen God zoeken en God zijn. Ook moet er een rechtmatige 
balans zijn tussen jezelf onderwerpen aan God en God worden. Dit is het evangelie van Ismael. 
Zij die dit evangelie niet hebben staan schuldig aan projectie."

Er werd dus eerst een opdracht gegeven om de valse machten te verslaan, en daar voorafgaand is er 
natuurlijk eerst het ontmaskeren. Dit is dus een groot toetsproces, als het eeuwige Pniël. Zij die te 
snel uit Pniël vertrekken met hun zogenaamde winst zullen daardoor ook ten val komen. Het 
subtiele van de smerige Jezus leugen is dat de mens Jezus als God belijdt, en dan alles op Jezus 
projecteert, en zo niet zelf tot God wordt, zichzelf niet verwezenlijkt en vergoddelijkt. Maar omdat 
Jezus een mens was en God zo krijgt zo'n mens dus wel een valse god status in de zin dat die mens 
zich als een alwetende god gaat gedragen boven anderen. Het is dus een heel smerig spelletje van 
tegenpolen. De mens doet alsof alleen Jezus God is, maar wordt door dit smerig truukje wel als 
godheid aangesteld over anderen. Het is dus allemaal schijn. De mens en de kerk moet dus de 
balanzen weer op orde zien te krijgen. De mens is dus alleen God ergens in een cyclus, en alleen 
dan kan de 'Jezus is God' stelling waarde hebben. Deze godheid is altijd maar deels, en stelt de 
mens niet over anderen, want die moeten ook hun eigen goddelijkheid vinden. Die is niet te vinden 
in een mens, maar in een principe. De mens heeft andere mensen tot oppergod gemaakt, zoals 
Jehovah en Jezus, en de principes zijn daardoor verloren gegaan. Het is een piratenkermis 
geworden. Je kan de god-status nu winnen door één of andere automaat. 

In de allegorie - en dit is gewoon als onderdeel van een zekere taal, dus niet de absolute waarheid - 
wordt Jezus in zekere zin vergoddelijkt door zijn lijden, maar dit is om hem te onderwerpen aan een



grotere, verborgen godheid, namelijk de baarmoeder. Dit is in eerste instantie geen persoon, maar 
een principe : de hogere kennis, alhoewel die zich wel kan verpersoonlijken in een hogere graad. 
Dit is namelijk een wet in de techniek om dingen bruikbaar te maken, persoonlijker, en dus 
intiemer, maar de kern is puur een principe, oftewel doodeenvoudig : kennis. De mens wordt dus 
god om tot hogere 'goden' (principes) te komen. De mens wordt dus 'goddelijk', niet om te heersen, 
maar om onderworpen te worden. 

19. Hij richtte zijn hoofd op, kijkende naar zijn dolk die hij in de lucht had gestoken. Toen nam hij 
het mes tot zich en kuste het. Hij was verslaafd aan het mes. Het was zijn wapen, zijn bezitster. Hij 
bezat het mes niet. Het mes bezat hem. Hij aanbad het mes. Het was zijn veiligheid in het woeste 
oerwoud. Hij was onstnapt uit de slavernij van zijn jeugd, en nu moest hij vechten voor zijn leven 
en vrijheid. Het was niet altijd zo geweest. Hij keek om zich heen, van rechts naar links, en terug, 
bijna schichtig.
 
De Amazone Bijbel laat zien dat het demonolgisch gezien onverantwoord is om zomaar domweg 
een gelovige in Jezus Christus te worden, maar dat het objectief als een metafysisch wetenschapper 
benaderd moet worden, die al snel in de jagers-functie komt wat betreft dit verschijnsel. De godheid
van Jezus is aan een heleboel voorwaarden verbonden. Niemand kan daar zomaar mee wegrennen. 
Jezus, de allegorie van de lijdende man, is dus niet zomaar God, maar "alleen als hij strijdt tegen de 
naker, de valse vrouwsgeest, en die overwint," d.w.z. niet aan haar toegeeft. Onder geen enkele 
omstandigheid kan een man zomaar heersen. De lijdende man sterft aan zichzelf en overwint de 
valse vrouwsgeest, juist doordat hij zichzelf onderworpen heeft aan de Moeder van de Gnosis, aan 
de baarmoeder. In bovenstaand vers komt de jongen als beeld daarvan tot het wapen wat hem 
beheerst, niet andersom. 

20. Zijn slanke hand hield zijn mes stevig vast, maar het mes had hem in haar greep. Ook zijn speer 
aanbad hij, zijn andere bezitster. Hij moest overleven in deze woeste jungle. Hij moest, hij had geen
andere keus. Alleen zijn wapens kon hij vertrouwen. Of kon hij zelfs dat niet vertrouwen ? Hij keek 
om zich heen, schichtig, want hij hoort geluiden. Is iets hem op het spoor ? Hij grijpt naar zijn 
werpnet en kust haar. Als het een wild dier is, dan zal hij het vangen … met haar. Niets zou zijn 
leven nog bedreigen. Het had allemaal veel te lang geduurd. Hij was nu eindelijk vrij, maar voor 
eeuwig gebonden aan zijn wapens. Ook koesterde hij tedere gevoelens voor zijn boog. Zij had hem 
daadwerkelijk gered, of was dit ook een valstrik ? Waar leidde de boog hem ?
 
De Jezus Christus is God stelling is dus alleen allegorisch te gebruiken onder stricte voorwaardes, 
zoals : Alleen wanneer de mens oog in oog staat met een naker-geest, een valse vrouwelijke geest, 
en dan niet eens letterlijk. Jezus Christus is God is dan klunsig taalgebruik voor wat zou moeten 
doorgaan als : 'De goede, lijdende man die aan zichzelf is afgestorven heerst over de naker.' Dat is 
enige keer dat een man heerst, en dan is dat over demonen. Zo alleen wordt de man als een soort 
god aangesteld over de demoon, als een overwinning. Dit gebeurt in de jacht op demonen, als 
onderdeel van de demonologie. De rest is allemaal roekeloze onzin. Mensen zeggen dat Jezus God 
is, te pas en te onpas, en weten helemaal niet wat voor esoterische betekenis het heeft en wat de 
zware consequenties zijn van de misbruik van zo'n spreuk. Vroeger werden mensen vermoord die 
niet deze spreuk opzegden. Dat is een schaduw van wat er gebeurt met hen die niet de naker 
bestrijden en die overwinnen. De valse vrouwelijke geest ondersteunt de mannelijke monopolie 
zoals in Genesis 6. De goede man heerst dus over de valse vrouw, zoals een goede vrouw zou 
heersen over een valse man. In geen geval zou een goede of valse man heersen over een goede 
vrouw. Alleen zo kunnen de Paulinische teksten esoterisch uitgelegd worden, maar letterlijk 
genomen zijn ze klinkklare sexistische leugens. Er is dus onderscheid nodig. Alles komt met 
voorwaardes en interpretaties. 

21. Hij stond daar, naakt, met een lendendoek om zich heen. Alles loerde hier op bloed. Het masker 



zou hem fataal worden, daarom droeg hij geen masker. Teveel kleren zouden hem een achterstand 
geven. Hij moest flexibel blijven. Hij gilde en krijste, van pijn en verdriet, maar ook van angst en 
woede … zoveel emoties. Het was alsof hij een boodschap wilde doorgeven aan het hele oerwoud.
 
Het is ook tijd om het masker af te doen, want wat gaat er nu werkelijk schuil achter de 'Jezus is 
God' leugen ? Het is slechts een corrupte, door de wind verdraaide weerspiegeling van iets wat op 
Orion heeft plaatsgevonden. In de Orionse mythologie is er de mythe van Amaz, Hamaz, die 
geboren werd doordat zijn moeder door een beest verkracht werd, en zo samen met zijn moeder in 
gevangenschap door het beest opgroeit. Beiden worden ze zwaar mishandeld door het beest, maar 
als hij oud genoeg is slaagt hij erin het beest te doden, en erft alle titels die het beest had. Het beest, 
zijn vader, is genaamd Pegun. Omdat zijn moeder was vergiftigd door het beest wordt zij meer en 
meer tot een monster, en zo moet Hamaz uiteindelijk vluchten. Pegun nam wraak door de Niceaanse
cultus van de Jezus-godheid op te richten, om zo het overwinnende werk van Hamaz verborgen te 
houden. Pegun is dus al overwonnen door Hamaz, maar probeert dit zoveel mogelijk schuil te 
houden. Allegorisch gezien heeft Jezus gelijkenissen met Hamaz in de zin dat Jezus afrekende met 
zijn vader's religie door er een nieuwe overheen te bouwen, en door de maagdelijke geboorte.

22. In zijn gedachten was hij met zijn wapens, zijn jachtgerei. Speren om te vissen en te jagen, om 
te vechten, als oorlogs-gerei, om de vijand verslagen binnen te halen. Hij zou geen risico's meer 
nemen, maar hij was nog steeds een gevangene van zijn wapens, en een slaaf. Dit was nodig, vond 
hij. Hij vond het een goede obsessie. Zou hij die obsessie niet hebben, dan zou zijn leven in gevaar 
zijn. Daar zat hij niet op te wachten. In zijn hut had hij een gordijn van kippenbotjes gehangen, om 
de ingang enigszins te bedekken. Hij ging zitten in een hoek van zijn hut, en staarde voor zich uit. 
'Niemand, niemand zal mij nog krijgen,' dacht hij bij zichzelf, maar nog steeds was hij onzeker en 
bang. Hij was bang om opnieuw gevangen te worden. Hij wilde blijven trainen en oefenen met zijn 
wapens, om zoveel mogelijk kans te hebben om alleen te blijven en veilig. Hij zou niemand 
toelaten. Dat printte hij zichzelf in.
 
Dit vers is ook een Hamaz-situatie. Hamaz had zijn vader gedood, en was gevlucht van zijn moeder.
Door Pegun werd hij sinds kind zijn afgezonderd gehouden van zijn moeder, als een beeld van het 
protestantisme. Toen hij na de dood van zijn vader tot zijn moeder kwam, als een beeld van het 
katholicisme, vond hij al snel uit dat zij tot een monster was geworden. Hij ontdekt dat ook zijn 
moeder een demoon is, en vlucht van haar weg. Zo heeft hij dus zijn beide ouders verloren, wat een 
zwaar lijden is.

23. Hij had niet opgegeven. Hij was alert. Hij was waakzaam. Hij staarde naar het masker waaraan 
ook kippenbotjes hingen, een groot bruin masker in zijn hut, genaamd het masker of monster van 
Azulan, eens gemaakt door inboorlingen. Hij kon niet vertellen wat het verder was, maar hij wist 
dat hij dit masker niet op moest zetten. Het was ook veel te groot voor zijn hoofd. Het was 
waarschijnlijk een fetish, een relikwie. Het was alsof er wespen of bijen vanuit het masker op hem 
af kwamen, zijn hoofd binnenkropen, hem gek makende. Zoveel pijn had hij ineens. Hij schrok 
ervan. Het masker zelf had eens tot hem gesproken, zeggende dat het het masker van Azulan was. 
Maar dit was iets nieuws. Hij greep het masker, maar liet het weer los, want het brandde aan zijn 
vingers. In huilen aanbad hij het masker. Zijn hele verleden rolde door hem heen. De wespen leken 
zijn hersenen aan te vreten. Hij krijste.
 
Hier komt de jongen tot een religieus masker, een hoofd van een monster, wat van belang is in het 
oplossen van het Jezus vraagstuk. Hamaz had het beest wat hem verwekt had onthoofd. Dit komt 
ook terug in de Griekse mythologie waarin Perseus het monster Medusa onthoofde. Zodra iemand 
een blik wierp op het monster versteende die persoon, zodat Perseus het monster moest benaderen 
zonder rechtsstreeks naar het monster te kijken. Perseus keek alleen indirect naar het monster door 
de weerspiegeling in het schild. Dit is een parallel van hoe de mens met het Jezus monster, de heks 



Jom, moet omgaan. De mens mag het niet rechtstreeks benaderen, niet letterlijk, maar alleen 
esoterisch, als door een gebroken spiegel. Perseus nam het hoofd van Medusa en gebruikte het 
sindsdien als een wapen, maar gaf het later aan de godin Athena die het op haar schild vastmaakte. 
Nu, wat heeft dit met Jezus te maken ? Een mens die op Jezus keek versteende. Ook het verstand 
versteende en werd verletterlijkt. De afgevallen zonen van God, de nefilims, waren mens geworden,
en werden in de mens Jezus tot God gemaakt. Zij hadden de 'Jezus is God' belijdenis nodig, maar er 
is iets veel diepers gaande. De God is het hoofd, zoals Christus het hoofd van de kerk werd, het 
hoofd van het lichaam. Jezus is God, het hoofd, betekent alreeds dat het monster onthoofd is. 
Perseus gebruikte het als een wapen om zijn vijanden te verstenen. Hij kon zichzelf en anderen 
hiermee beschermen, en kon anderen ook redden van andere monsters. Hij gebruikte het hoofd van 
Medusa om hen te verstenen. Zij die 'Jezus is God' letterlijk nemen worden erdoor versteent, en zij 
die het esoterisch zien als het onthoofde monster zijn als Perseus die terugwijst op Hamaz. 

24. Hij keek naar het masker als naar een vrouwenhoofd. Haar lippen leken te bewegen, maar hij 
kon het niet verstaan. 'Tak wadak,' zei het masker. Hij zweeg. Hij droomde, diep, en zag een vrouw 
voor hem staan met een lendendoek om haar middel waar ringen aan hingen en tanden van 
prehistorische dieren. 'Achtou wang,' sprak de vrouw, 'wanga, wangi, wangu, wodo ach lau parin. 
Zerka, zertra, zerku, alau. Alau, alau,' en toen greep ze hem en schudde hem door elkaar. Hij viel 
neer op de grond, terwijl ze lachte. In een vuur verdween ze toen. Hij kon haar niet uit zijn hoofd 
zetten, maar het was alsof het masker weer tot hem gesproken had. Was het masker vervloekt ? Hij 
voelde zich duizelig en warm. Het voelde broeierig aan in zijn hoofd. Hij moest hemzelf kalmeren. 
'Kojen pau hama,' sprak het masker. Hij werd steeds banger. Wat als het masker vervloekt was ? Wat
als het masker een bedreiging voor hem was ? Hij begon te gillen en te dansen, om de geesten van 
het masker af te weren. Toen besprong hij het masker als een bezetene, en greep het met zijn hand, 
terwijl hij krijste en joelde. Zijn hand begon te branden, maar hij rende ermee naar buiten en wierp 
het zo ver als hij kon in de rivier.
 
Hier is de jongen in strijd met het masker, in strijd met het hoofd van het monster, met het afgehakte
hoofd van Jezus. Het is geen makkelijke strijd. Hij werpt het masker weg, en reflecteert er verder 
over in zijn herinneringen, als een weerspiegeling, als kijken door de gebroken spiegel, anders zou 
hij erdoor verstenen. Het was een vervloekt masker.

25. Ook vertrouwde hij zijn mes, speer en werpnet niet meer, en in gillende woede wierp hij ze in 
de rivier. Een zwakheid maakte zich meester van hem. Hij had iets nodig om zichzelf mee te 
kunnen verdedigen, maar hij was voor alles bang. Hij wilde geen slaaf meer zijn, geen vechtslaaf 
verslaafd aan wapens. Alles wat hij nu had was zijn lichaam. Hij rende door het oerwoud, greep 
lianen en slingerde ermee verder. Hij brulde. Toen liep hij verslagen terug naar zijn hut.
 
Hij moet nu leren het masker in zijn herinnering als een medicijn en een wapen te gebruiken. Het 
zal van belang zijn in de strijd om af te rekenen met de vijanden van zijn psyche. Hij komt er niet 
zomaar van los, omdat het een medicijn-wiel is wat hij nog niet heeft ontdekt. De Griekse godin 
Athena droeg het Medusa-hoofd op haar schild. Op het schild was het hoofd in een doodslaap. 
Medusa was een zeemonster van een drie-eenheid genaamd de Gorgonen. Het bloed van een 
Gorgon was aan de linkerhelft dodend en van de rechterkant is het genezend en dodenopwekkend, 
wat ook eigenschappen van Jezus zijn. Gorgonenkoppen werden gedragen als ornamenten op 
Romeinse wapenrustingen. Ook de gehoornde vikinghelm heeft een soortgelijke uitleg en de 
bizonkoppen die indianen dragen om een succesvolle bizonjacht te vieren in de bizondans, wat ook 
een ritueel voor de vruchtbaarheid was. 

26. Hij kon niets meer. Het was alsof het masker al zijn levens-energie had weggezogen. Hij keek 
naar buiten naar de grote gele rivier-bloemen, maar hij durfde de hut niet uit te gaan. Hij ging op 
zijn slaap mat liggen, en deed zijn ogen dicht. Hij was bang. Maar hij moest hier zien te leven. Het 



leven was altijd een risico. Langzaam probeerde hij zich te bewegen, maar het ging niet, en het leek 
ook alsof zijn keel werd dichtgeknepen. Was dit het einde ? Alle dromen die hij in zijn leven had 
waren kapotgegaan. Hij was dan wel vrij nu, maar hij voelde zich niet vrij. Hij wilde niet ergens 
opnieuw in verzeild raken.
 
De jongen had dus overwonnen, en het bloed van de vijand stroomde, maar dit bloed kon dus ook 
dodelijk zijn. Hij was nog steeds in gevecht. Het hoofd van Medusa, de godheid van Jezus, is een 
verschrikkelijk monster op zichzelf. Hij zou nu moeten leren dit hoofd op zijn schild te krijgen en 
het te gebruiken in de strijd. Hij mocht er alleen mee omgaan in de esoterische, weerspiegelende 
zin, en niet rechtstreeks, want dan zou het hem daadwerkelijk ten val brengen.

27. Verslagen cirkelde hij in zichzelf, en alle herinneringen overspoelden hem weer. Hij zag alles 
weer. Hoe zijn leven begon, en hoe hij van probleem tot probleem ging, als een gevangene, als een 
slaaf, geketend aan een eindeloze slaven-karavaan. Machteloos zag hij toe op zijn herinneringen, 
waarin hij zich nog steeds opgesloten voelde. Moest hij hier weer allemaal doorheen ? Waren er 
geen bizarre dingen met hem gebeurd ? Dingen waarvoor hij zich schaamde, dingen waarvoor hij 
bang was, en waar hij boos over was, ja woedend, buiten zichzelf. Hij kon zich niet meer inhouden. 
Hij begon in zichzelf zijn herinneringen toe te spreken, om er controle over te nemen. Hij sprak het 
uit, discussierende met zichzelf, bijna meedogenloos … Hij spoelde weg, als op de golven van een 
woeste zee … zijn kapotte geheugen … Hij moest over scherven lopen … Weer begon het hem te 
verwonden, open te snijden … Hij bloedde … En hij kon niets doen … Hij sprak het gewoon uit … 
'Ik, ik,' stamelde hij … Hij zag het allemaal weer voor hem gebeuren, hoe de planeet ontstond, en 
hoe het hem had gegrepen … wat ze met hem deden …. Wie waren zij ? Wat wilden ze met hem ? 
Het kwam hem weer helder voor ogen … 'Ik, ik …' stamelde hij weer … 'Ik moest hier doorheen …
Ik moest … Er was geen andere weg …. Ik was dood … maar nu kwam ik tot leven … en het deed 
pijn … Was pijn een teken dat ik leefde ?'
 
Alle herinneringen van de mens zijn aan dit masker verbonden, aan de afgehakte Medusa-kop, als 
een heilsfeit wat de mens moet leren begrijpen. Het brengt de vijand ten val.

28. Ik droomde van de beesten, dat ik hen weer bereed.
 
Hier zien we de jongen in zijn geheugen zoeken in zijn verleden naar aanknopings-punten.

29. Ik werd in de diepte getrokken, in een klem. Er leken overal alarmen af te gaan. Ik keek rond. Ik
kon me inmiddels weer bewegen. Ik liet me niet door de alarmen verontrusten.
 
De diepte is belangrijk, omdat er daar nog iets verborgen ligt wat van belang is. In de Amazone 
mythologie wijst dit alles terug op het hoofd van Ursus. Ursus was een zwijnenmonster die mensen 
wegsmolt als ze te dichtbij kwamen. Ursus kon alleen benaderd worden met rode veren die 
genomen waren van de kippen van Ert. De Amazones tooiden zich op met deze veren en vingen 
toen het zwijnmonster, en onthoofden hem. Zijn hoofd begon toen gif te druipen, wat zij gebruikten 
sindsdien voor de oorlog en de jacht.

In de Medusa mythe was Medusa een kind van het zeemonster Ceto, of Cetus. Toen een koningin 
genaamd Cassiopeia opschepte over haar schoonheid en ging rondbazuinen dat ze mooier was dan 
anderen zond de god Poseidon van de zee als straf toen een vloedgolf en het zeemonster Ceto, 
Cetus. Het is wat de nakers doen, die altijd beweren dat ze mooier zijn dan anderen, en het beter 
weten. Ook dit heeft parallellen met de trotse kippen van Ert met hun rode veren. Het valse maakt 
zich altijd groter dan anderen, met meer gezwaai. 

30. Alles zou veranderen in bloed. Vur zou voortkomen vanuit een bloeddruppel …



 
Alles zou dus moeten veranderen in bloed. Er moest een slachting komen. Van melk alleen kan de 
mens niet leven. Het Woord is als een slagerij waar het vlees van demonen wordt verkocht. Kennis 
kan alleen voortkomen vanuit de slacht, want de demonen verbergen de kennis. Zij die altijd alleen 
maar wegvluchten van de demonen en alles ontkennen hebben nog niet veel van de demonologie 
begrepen.

31. Ik moest me vast houden. Het stormde hier.
 
De jongen komt tot diepere betekenissen, en moet zich hierin aarden, anders wordt hij weer 
weggeblazen.

32. Slachten om te leven …
Ik jaag om te kunnen slachten
 
Het is slachten, of geslacht worden. De slacht is het metafoor van het vertalen, het interpreteren, het
verwerken en transformeren, als een metafoor van de schepping. Aan een bepaalde slacht ontkomt 
de mens dus niet.

33. Vanuit dit bloed kwam alles voort,
Vanuit dit bloed kwam Vur voort,
Daarom moesten de ijstijden komen,
Daarom moest het beest nog eenmaal losgelaten worden
 
De mens moet niet overmoedig slachten, vals slachten. De mens moet eerst aan zichzelf sterven. 
Daarom moet er ijs zijn, wat de beginfase van de Ragnarok is. De apocalypse is al geweest in de 
geschiedenis. Het wijst zelfs op een vooraardse geschiedenis, zoals de Orionse geschiedenis en de 
Amazone geschiedenis. In die zin is het duizend jarig vrederijk allang geweest, en leven we nu in de
tijd waarin het beest van de Jezus-godheid nog eenmaal werd losgelaten. Dit beest heeft vele 
koppen en hoorns, wat zijn climax had in de pauselijke macht wat overliep in het calvinistische 
complot en toen Toronto, de geest Elias. Dit was een oud beest die in zijn doodstrijd nog velen 
probeerde mee te sleuren, en nog even een paar laatste stuiptrekkingen had, als een doods-
hallucinatie. Dit verschrikkelijke woeste zwijnenbeest genaamd Ursus hadden de amazones al mee 
afgerekend, maar het had een cobra-geest genaamd Saveer die hen die nog niet ontwaakt waren zou 
teisteren, als in nachtmerries. Elias, de haai, is het merkteken van Saveer, als de giftige slangenbeet,
in de demonologie. 

'7. En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de duivel uit zijn gevangenis worden 
losgelaten, 8. en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en 
Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. 9. En zij kwamen 
op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur
daalde neder uit de hemel en verslond hen.' Openbaring 20 

De mens moet het vuur leren ontdekken in de Amazone geschiedenis, om zo los te komen van deze 
geesten. Deze heilsfeiten zijn al geweest. De geschiedenis herhaalt zich voortdurend als een echo. 
Het wijst ergens op terug. In de Vur wordt dit besproken als een strijd tegen piraten, en dat het 
geheim in de rode veer ligt. Dat is ook de naam van het veertiende boek hierover. Door de 
grootheidswaan en grootheidszucht, de kippen van Ert, te vangen, en hun rode veren te nemen, 
konden de amazones Ursus, het zwijnenbeest verslaan. De piraat is in de Vur een beeld van de trotse
kip, in boek 47. Het Misverstand. Toen zij het zwijnenbeest hadden gevangen en onthoofd droop er 
gif van de zwijnenkop af wat ze gebruikten voor de oorlog en de jacht. Dit gif is in de geschiedenis 
de Niceaanse geloofsbelijdenis, de Jezus-godheid, waarmee ze hun prooi afzonderden en in een 



soort slaaptoestand brachten, zoals de Vuh ook symbolisch hierover zegt :

'Jezus is een Amazonisch oordeel. JESA-gif, van de Amazonische KALUS-boom, gemaakt van 
besjes, wekt dromen op, illusies, bedwelming waardoor het slachtoffer denkt, projecteert, dat een 
onschuldige voor hem moet sterven, maar waardoor hij zelf deel wordt van die onschuldige en 
daardoor sterft. Dit is een valse zwakheid van vals, vijandelijk vee, zoals degene die gelooft dat 
Jezus moet sterven voor zijn zonden, maar daardoor deel wordt van het lichaam van Jezus en 
daardoor zelf sterft, als de eeuwige dood. Dit is de straf voor hen die projecteren, de lafaards en de 
misleiders.' 

34. De hond die aan de ketting was raakte los,
Toen begon de jacht, toen begon de strijd,
De slagerij is net begonnen
 
Het Calvijnse complot was over de wereld gekomen, het Jezus-beest was opgestaan, zijn wond was 
genezen, en de aarde ging het beest met verbazing achterna :

'2. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3. En ik zag een van zijn koppen 
als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing
achterna, 4. en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij 
aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5. 
En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht
gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6. En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen 
tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. 7. En hem werd 
gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven 
over elke stam en natie en taal en volk. 8. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest 
aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is,
sedert de grondlegging der wereld. 9. Indien iemand een oor heeft, hij hore. 10. Indien iemand in 
gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan 
moet hij zelf met het zwaard gedood worden.
Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. 

11. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en 
het sprak als de draak. 12. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het
bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke 
wond genezen was. 13. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen
op de aarde ten aanschouwen van de mensen.' Openbaring 13

De mens in het paradijs moesten de slang bestrijden, maar ze gingen gewoon met de slang mee. En 
zo is dat ook vandaag de dag. De geschiedenis herhaalt zich en laat zien dat de mens niets leert van 
de geschiedenis. De mens is opgeroepen tot de slacht.

35. De hond rende dwars door de ruiten,
Dwars door de ramen,
Als een medicijn, als een loflied
 
Calvijn is ook het medicijn, als het een kwartslag gedraaid wordt. De mens moet leren het 
esoterische pad door deze religies te gaan, de verborgen betekenissen te ontdekken. Zo is het 
lijdenspad van Jezus ook vol schoonheid voor de esoterische mens. Het geslachte beest wordt tot 
medicijn. Zoveel gnosis had het geroofd wat toen vrijkwam.

Laten we kijken naar meer medicinaal gebruik van de vijand door de amazones in de Vuh :



'GONUN-gif – van de GONUN-boom (Amazonische)
denkt dat geloof een vervangmiddel kan zijn voor kennis.
Het christendom van blind geloof is dus een jachttaktiek van de Amazones.
Geloof is een straf wanneer men zich meer baseert op van horen zeggen.
Geloof is een straf voor de luien en de spijbelaars.'

36. Mijn schip werd gedreven door een zware storm. Ik wist niet of ik het zou overleven. Mijn schip
werd door de zware stroming geduwd tot een gebied van ijs-zee. Grote ijsbergen staarden mij aan. 
Ik keek in de verte en werd duizelig. De kou sloeg mij om het hart. Waar was ik ? Dit was de aarde 
niet meer. De kou joelde in de verte met hoge en lage geluiden. Een zware dreun stampte in mijn 
hart, totdat ik mijn bewustzijn verloor. Even later werd ik wakker liggende in de ijszee. Hier dreef 
ik rond. Ik was aan het ijlen. Een gevaarlijke koorts had mij gevangen, die mij naar het randje van 
de dood dreef. Ik kon er gewoon overheen kijken, en zag zwarte, donkere roofdieren gulzig naar mij
kijken. Ze kwijlden bijna. Vrees sloeg mij om het hart.
 
In de ijszee strijdt de mens tegen de haai van Toronto, Elias, de overmoedige afwimpelaar die tot 
het giftige luilekkerland leidt, als de komst van Sinterklaas. De mens die niet aan zichzelf wil 
sterven in de ijs-zee vindt valse troost en hulp bij deze geest. De Torontiaanse geest is christelijk 
hedonisme, christelijk bourgondisch leven. De mens wil het kruis niet, de mens wil de diepte niet, 
maar de oppervlakkigheid. De heiligen echter bestrijden dit beest en worden in vreze apart gezet. 
Zij sterven aan zichzelf. 

37. Een vrouw stond voor mij. Zij had laarzen van bont aan, een gordel en een vel. Verder was ze 
naakt. Ze had een amulet om haar nek. 'Tawaak, ontwaak !' sprak ze luid. Er leek geen medelijden 
in haar stem te zijn, en haar ogen waren meedogenloos. Nog nooit eerder had ik zo'n koude blik 
gezien.
 
Toch heeft het Torontiaanse rijk ook esoterische waarde. Het is een gif wat gebruikt kan worden in 
de jacht. Ook dit gif wordt door de amazones gebruikt. De jongen ontmoet de jager die de Toronto-
pijl op hem had afgeschoten, een vrouw. Toronto is een schaduw en allegorie van het overwinnings-
gejoel van de amazones, het gelach en het gespot over de vijand. Toronto is hiervan een lamme 
karikatuur. Het Toronto gif verlamd de prooi en vijand en brengt hallucinaties, om de vijand te 
verwarren. Het disoriënteerd de vijand. De mens moet door dit gif heen om zo antistoffen aan te 
maken. Ook is het een grote test. Wie niet vecht en toetst zal verloren gaan. De Toronto uitstorting 
is de ineenstorting van de mannelijke suprematie, als een oordeel. Het zijn de pijlen van de 
amazones. Toronto is de gesel van Calvijn waardoor de mens in de T-wet put van totale 
hulpeloosheid valt.

38. Met een mes en een zweep met meerdere touwen, als een gesel, stond ze voor mij. De gesel leek
wel op een bundel samengebonden takken. Even sloeg ze mij, en weer duizelde alles voor mijn 
ogen, alsof ik wegsmolt en wegvaagde. 'Aran heer manjou,' sprak ze. 'Weet jij wie je bent ?' Ik 
schudde mijn hoofd. 'Ik weet niks meer,' sprak ik. En dat was waar. Al mijn herinneringen waren 
weg, en ik had geen vat meer op mijn identiteit. 'IJsjager !' schreeuwde ze.

De mens moet zich dus niet overgeven aan Toronto, maar het leren gebruiken als een gif in de jacht.
Hiervoor moet de mens eerst aan zichzelf sterven in het ijs. Het ijs is het volledig loskomen van de 
menselijke invloed, de mensenvrees en mensenverering. De slag op Jakob's heup was ook een 
Torontiaanse slag. Toronto is een gesel in de hand van de Gnosis. Het teistert de heiligen, om hen 
tot het touw te drijven. Toronto is dus de manifestatie van de T-wet van Calvijn waarin de mens 
niets meer kan. Elias is de beet van de cobra, als het boze oog van Saveer, als de uiterlijke 
manifestatie van het 'homo-ousios', de Jezus is God leer, waarin de mens tot god wordt, zomaar 



door genade, als het eten van de verboden vrucht van het paradijs. Hierom rollen ze over de grond. 
Ze zijn gebeten door de slang, en het gif begint hun hersenen aan te tasten. Ze zijn prooi. Voor een 
kind kan de hand van Sinterklaas goed aanvoelen, maar het kind moet opgroeien in de 
demonologie, leren onderscheiden.

39. 'Ik kan dit niet bevestigen,' zei ik. 'Ik kom van de aarde, en dat is alles wat ik weet.'
 
De jongen kan het nog niet doorzien en is in een worsteling met zichzelf en wat er gebeurt. 

40. 'Nee, nee,' zei ze. 'Jij komt niet van de aarde. Jij was in de winterdroom. Jij denkt alleen maar 
dat je van de aarde bent, maar je bent van Vur. Jij bent van mij.'
 
Hier probeert de vrouw het hem uit te leggen, hem de leugen te laten zien van de materiële 
werkelijkheid. De mens moet hieraan afsterven, om zo in contact te komen met de diepere, 
verborgen realiteit van de Vur, de kennis door het touw.

50. Even was het stil in mijn hoofd. Ik keek op naar deze reusachtige vrouw. Ze scheen geen 
medelijden te hebben, maar toch zei ze dat ik bij haar hoorde. Maar ik kwam er al snel achter dat ik 
gewoon bezit was, een slaaf, een jachts-slaaf. Ik had het koud. Ze had mij uit het water getrokken. 
Op een vreemde manier verwarmde ze mij. Snel trok ze mij naar een grot. Ze trok mij naar een 
groot vuur. Ik keek naar haar gezicht, wat nog steeds een koud gezicht was, zonder een greintje 
mededogen. 'Heb medelijden,' sprak ik. Ze greep haar gesel weer van haar heup en sloeg mij. 
'Medelijden is verboden op Vur. Jij moet niet dom doen.'
 
De mens moet kiezen tussen een slaaf te zijn van Toronto of van de Vur. Alleen het zware robotisme
van de militaire demonologische kennis kan een mens aan zulk 'phishing' als Toronto laten 
ontkomen. Zonder strenge, meedogenloze automatismes is de mens nergens.

51. Waarschijnlijk stond medelijden hier gelijk aan domheid. Weer keek ik op naar haar. 'Wat ga je 
met me doen ?' vroeg ik. 'Jij hier blijven,' sprak ze. 'Komtaar.'
 
Medelijden is hier een beeld van genade in plaats van eerlijk loon, zoals Jezus de snelweg tot God 
is, allemaal gratis, wat natuurlijk de meest vuile geesten aantrekt. Dit is het hele Toronto-gebeuren. 
Het heeft Spaans-Indische wortels in snelle zelfvergoddelijking. Het Spaanse complot gebruikte 
Calvijn als een code om Europa over te nemen, onder Spanje te zetten. Calvijn was dan wel 
protestants in naam, maar hij was een Spaanse meesterspion, een piraat. Zo plunderde het Spaanse 
complot de indiaanse schatten van de wildernis, ook door Calvijn. Calvijn was een pop, de sleutel 
tot macht over Europa, ook al was Calvijn een calvinist in plaats van katholiek. Calvijn was de 
trekpop van Alva in de demonologie. Het calvinisme is ten diepste dus de gecamoufleerde Spaanse 
macht. 

52. Ik verstond sommige woorden van haar niet of nauwelijks. Er was ook iets met mijn hoofd 
gebeurd. Ik rilde nog steeds van de kou. 'IJsvarkens, jagen,' sprak ze.
 
De ijsvijanden willen ons tegenhouden in de ijstocht, ons weglokken met snelle 
zelfvergoddelijkingen, zodat het vuur ons kan wegnemen. De vijand haat het ijs, omdat in het ijs de 
mens aan zichzelf afsterft. Daarom moet de mens genadeloos jagen op de ijsvijanden om zo geen 
prooi van hen te worden.

53. Ik begreep dat ze leefde van de jacht. Misschien had ze mij voor iemand anders aangezien. Ik 
kwam toch daadwerkelijk van de aarde zoals ik me herinnerde. Ik moest voor haar knielen, en ze 
trok mijn kleren uit. Ze gaf mij een boog en pijlen, met een mes, en ik moest jagen. Ik moest jagen 



op ijsvarkens die buiten de grot leefden. Ik kwam doodziek terug in de grot met een gevangen 
ijsvarken. Ik moest het slachten voor haar ogen. Ik was duizelig, en koud. De kou was bijtend en 
snijdend, alsof ik geen vel meer op mijn botten had. Het voelde heel naakt aan, alsof ik door 
duizend speren was doorstoken. Ik gaf geen kik. Ik had de kracht niet meer, maar het slachten van 
het ijsvarken scheen mij vreemde kracht te brengen. Het vloeide door mijn lichaam. Het verwarmde
mij.
 
Het knielen voor de vrouw is de noodzakelijke onderwerping aan de gnosis, aan de baarmoeder van 
de oneindige kennis. Alleen dit kan de mens demonologisch voor de grote taak klaarmaken. De 
naaktheid is het beeld van de openbaring. Er mag ook niks tussen de mens en de gnosis in zijn. De 
naaktheid is het gaan tot de leegte, het grote vasten, de Ramadan. Het Spaanse complot is een groot 
ijsvarken waarop jacht gemaakt moet worden. Is Spanje wel daadwerkelijk katholiek ? Neen. 
Spanje is de meesterspion. Het is het land van spionnen in de demonologie. Zij lopen met 
katholieke maskers, maar hun ware aard is islamitisch, en zo ook Calvijn. In de demonologie staan 
de geschriften van Calvijn bekend als de tweede Koran. Het zijn islamitische monniken in paarse 
gewaden met kappen. Paars is de kleur van de slaap. Zij infiltreerden door Spanje in het 
katholicisme als het paard van Troje, en zetten een opponent neer in de vorm van het calvinisme om
door deze kerkelijke scheuring de macht te krijgen over Europa. Het is een islamitisch complot. Zij 
gebruiken de christelijke elementen als een code. Het zijn shape-shifters, narren. Spanje is de 
jokerkaart van Europa. 

Ook de vijand kent het esoterische pad en gebruikt het. Het zijn tekenen dat de mens ergens dichtbij
is gekomen als we naar de Toronto uitspatting kijken. Het is een schaduw ergens van, een 
weerspiegeling. De T-wet is de totale hulpeloosheid en verlatenheid van de mens, wat zijn 
oorsprong heeft in de Islamitische leer dat God geen zoon heeft. Een mens kan op die manier ook 
niet meeliften om goddelijk te worden. Calvijn toonde dan wel een manier, maar dit was een strenge
uitverkiezing, dus de mens kon hier totaal niets aan doen. De T-wet op zich is islamitisch. Calvijn is
het masker. In het ravijn van de islamitische T-wet, de Ramadan, de grote leegte, wordt de mens tot 
waanzin gedreven, tot paniek, als een alarm. Dit is de verbrokenheid die gevoeligheid brengt. 
Hiermee werd Jakob geslagen op Pniël. Het is de climax en het merkteken van het touw, de gnosis 
gebondenheid. Deze rituele gnosis waanzin is de manifestatie van de oorspronkelijke Germaanse 
moeder godin Hel, die gedemoniseerd werd door de christelijke invasies. Toronto is een laffe 
schaduw van deze manifestatie. Het laat zien dat de mens heel dicht bij de schat is gekomen, maar 
eerst nog in strijd is met een wachter. Toronto, als de Spaanse bezetter, de meesterspion van de 
islam, heeft hele diepe hindoeïstische wortels in Shiva, de heilige waanzin van India. Natuurlijk is 
Toronto hiervan een corrupte, overmoedige vorm, een luchtweerspiegeling, een fata morgana. Shiva
is de bevrijding, de emancipatie. De kerk die hopeloos naar bevrijding snakte heeft te snel naar deze
schat gegrepen, terwijl het een phisher is.

54. 'Je bent in de winterdroom,' sprak ze. 'Je moet de ijsvarkens overwinnen om bij mij terug te 
komen. Jij leeft in Bosse.'
 
De kerk moest eerst de vijand verslaan, maar de kerk legde in grote smetvrees de wapens weg, en 
werd een tuinier, een boer, een schoonmaker. Zo oogste de kerk een voortijdige vrucht. Het was de 
verboden vrucht. De kerk werd meegenomen door een slang. Spanje is dus een Shivaans-
Islamitische geest. Hierin ligt tegelijkertijd de gnosis opgeborgen. Spanje heeft door het overmoedig
grijpen naar gnosis het verstand verloren, en alles begon zich te verletterlijken. Zo werd de strijd 
tegen het beest, tegen de rund, letterlijk uitgevoerd tegen onschuldige dieren in plaats van de boze 
geesten. Zij maakten zichzelf een gouden kalf wat geofferd moest worden. In het Griekse wereldrijk
kwam dit opzetten als Dionysus, de wijngod, en in het Romeinse rijk als Bacchus. Het is een 
offercultus, een eet-orthodoxie. Gulzigheid werd een overheersende factor. Shiva reed op de stier, 
Agni, de offergod. Dit plaatje zien we ook weer terug op een hele corrupte manier in Spanje, waar 



de mens op een wrede manier over de stier probeert te heersen. Shiva wil op de stier rijden. Shiva 
wil veel wijn drinken. Lang leve het grote Toronto.

55. Het bloed van het ijsvarken maakte mij warm, en gaf mij een beter zicht op haar. Ik mocht van 
de vacht van het ijsvarken kleden maken die ik om mijn lichaam bond. Het was nog steeds erg 
koud. Ik moest een nieuw ijsvarken vangen. Ditmaal wilde ze er rituelen mee doen. Het was nodig 
om dit beest in zijn diepte en eigenaardigheid te overwinnen. Van de tanden van het beest maakte ze
een ketting, en gaf het aan mij.
 
Shiva heeft een slang om zijn nek als het touw van de gnosis gebondenheid. Het touw om de nek 
verstikt de valse natuur van de mens, zodat de mens aan zichzelf sterft. Alle offerrituelen die we in 
de religies zien zijn schaduwen van de ware gehoorzaamheid. De mens moet door vele sluiers heen 
en vele wachters verslaan, oftewel begrijpen, om te komen tot de schat van heilige waanzin, de 
heilige bevrijding en onthechting. Het raadsel van Shiva heerst over Spanje. Het moet opgelost 
worden. Het is het islamitische raadsel van de nacht van grootsheid, die komt ergens in de 
Ramadan, waar de heiligen op wachten. Hier vasten zij voor. Toronto is als het kijken naar die nacht
door een kermis-spiegel. De spiegel moet ingeslagen worden, en de mens moet tot de nacht van 
grootsheid gaan, waarin zoveel engelen vanuit de hemel afdalen dat de aarde het niet kan verdragen.
Het is het verschijnen van Gabriël, Jibriël, oftewel de Egyptische Geb, de ark. De mens moet hier 
vat op gaan krijgen. De tanden van het beest worden dus gewoon gebruikt om daar een ketting van 
te maken. De smetvrees moet de mens niet tegen houden. 

56. Dieper in de grot waren meerdere jongens. Ook zij waren ijsjagers. Dagau was een jongen van 
mijn leeftijd, erg behendig in het jagen. Ze leerden mij de kneepjes van de jacht. Ik had mijn 
geheugen nog steeds niet terug. We trokken dieper onder de grond, waar het warmer was, maar we 
gingen nog vaak terug om op de ijsvarkens te jagen. Ook onder de grond bleek er een gierende wind
te zijn, die bijna tot ons leek te spreken. Hier hadden de jongens hun tenten. De vrouw leek hen 
nauwlettend in de gaten te houden. Ze zei niet veel. Maar als ze sprak, dan was het gebiedend, alsof 
het in ons hoofd bloedde. Wij waren gevangenen van deze vrouw. Zij had de winterdroom gemaakt.
 
Dit alles wijst terug op de amazone realiteiten. De mens kwam in een patriarchische valstrik, en 
moet nu terug naar de moeder. Toronto, de geest Elias, is dus een wachter van de islamitische en 
hindoeïstische esoterie. Het werd groot in Europa via Spanje en Calvijn. Het is het snoephuisje van 
de heks van Hans en Grietje. Het mag niet gegeten worden, maar het is een wapen, en bedoeld voor 
decoratie. De heks van Hans en Grietje is een karikatuur van Hel. Alleen door de godin Hungr, het 
rijk van de honger, kan de mens tot Hel komen in de Noord-Germaanse mythologie, niet door het 
gulzig eten van het giftige snoep zoals in Toronto gebeurt.

57. Egau was een harige jongen, ruig en wild. Soms probeerde hij met mij te vechten, maar dan 
riepen de anderen hem terug. Hij was erg sterk, net iets sterker dan ik. Ik zou het vast en zeker 
verliezen in een gevecht. Maar voor nu waren de anderen mijn bescherming. Dagau was erg 
zorgzaam voor mij, zo zorgzaam dat hij er vaak voor werd gestrafd door de vrouw. Op een dag was 
het haar genoeg, en nam zij hem weg. Hij werd in een kooi gestopt, ver weg van het jongenskamp. 
De vrouw zou hem uithongeren als straf voor dat hij medelijden en zorgzaamheid had vertoond. Ik 
voelde mij erg schuldig, want het was door mij dat hij nu opgesloten zat. Ook de anderen werden 
vaak streng door haar toegesproken wanneer ze mij beschermden tegen Egau. Het kon elk moment 
misgaan.
 
Egau is als een beeld van Ezau als de vorst van de islamitische wereld, die ervan houdt het 
christendom uit te dagen.

58. Wanneer de vrouw sliep ging ik altijd even naar de kooi van Dagau om hem gebraden vlees van 



ijsvarkens te brengen. Dat was ver buiten het kamp. Ik moest altijd zorgen dat ik op tijd weer 
terugkwam, maar ik wilde Dagau ook niet alleen laten. Hij was immers zo goed voor mij geweest. 
Maar op een keer ging het goed mis. Ik had net het vlees tussen de tralies doorgestoken, toen er van 
achteren ineens een mes op mijn keel werd gedrukt. Het was Egau. Ik probeerde mij los te 
worstelen, maar het mes begon mij te bezeren, dus ik stopte. Ik moest me aan Egau overgeven. Hij 
bond mijn polsen achter mijn rug. Hij wilde dat ik voor hem zou knielen, en dat ik zijn slaaf zou 
zijn. Dagau begon hem verschrikkelijk uit te schelden, maar kon niets doen. 'Met jou reken ik ook 
wel af,' sprak Egau spottend. Dagau krijste bijna, gillend. Maar toen werd hij stil.
 
Dit is een dualiteit, want dit gaat zowel over de Islamitische invasie in het Romeinse Rijk als over 
Calvijn die door de reformatie kwam tegen het katholieke bewind, door het islamitische 
christendom. De T-wet van Calvijn komt namelijk ook weer terug in de islam, als de T-put van 
totale moederloosheid, want God heeft geen zoon. Het is de totale leegte waarin een mens totaal 
wordt onthechd. 

59. Als de vrouw hem zou horen, dan zou het niet best voor hem zijn. Hij wist dat hij op het randje 
van de dood zweefde met zijn gedrag, of misschien van iets ergers. Hij wilde in ieder geval niets 
riskeren, en zag met lede ogen toe hoe Egau mij als gevangene voerde naar het kamp. Hij had een 
touw om mijn nek gebonden. Ik wist dat ik heel voorzichtig moest zijn, en dat ik maar beter kon 
gehoorzamen. In het kamp durfde niemand wat te doen. De vrouw had hen teveel bedreigd. Toen ze
me zag lachte ze. 'Dit is je verdiende loon,' zei ze.
 
Het zijn heilsfeiten waar de mens niet aan kan ontkomen. Zowel de islam als het calvinisme zijn 
esoterische mysteriën die de mens overweldigen.

60. 'Egau zal je uithongeren,' sprak ze.
 
Zij trekken de mens tot de T-put, de eeuwige Ramadan. Door de ijzeren wet van Mohammed en 
Calvijn sterft de mens aan zichzelf af. 

61. Ik wilde niet op zo'n manier gebruikt worden, maar hij had geen medelijden. Medelijden was 
immers verboden. De vrouw keek er op neer, en er stonden strenge straffen op.
 
Cryptisch gezien manifesteert dat zich in ons leven als dingen waar we niet aan kunnen ontkomen. 
Een mens kan hiervan erg overstuur zijn als hij niet weet wat het is. Alles vertelt een verhaal.

62. Vreemde gevoelens schoten door mijn buik. Ik kreeg erge buikpijn. Egau nam mij mee naar zijn
tent, en bond mij vast met een nektouw aan een paaltje. Ook maakte hij mijn gebonden handen met 
een extra touw vast aan het paaltje, en toen mijn enkels. Ik was in een knielende houding aan het 
paaltje gebonden. Het paaltje was net buiten zijn tent. Egau ging zijn tent binnen.
 
De Walkuren werden de uitverkiezers genoemd in de Germaanse Mythologie. Zij moesten de 
uitverkorenen die aan zichzelf waren gestorven op het slagveld van het leven trekken tot de Hal van
de Uitverkorenen, waar het calvinisme op is gebaseerd. Zij binden de uitverkorenen met eeuwige 
touwen. Zij moesten een brute dood sterven, anders zouden ze nooit aan het hardnekkige zelf 
kunnen sterven. Zij moesten gebroken worden, en alleen dan zouden de Walkuren, de Germaanse 
amazones hen meenemen. Zij werden geleid tot het krijgersparadijs genaamd "Walhalla", wat Hel 
voor de gevallenen betekende, of gewoon Hal voor de gevallenen. Hel was in de Germaanse 
mythologie niet negatief, maar gewoon de vruchtbaarheid. Op weg naar het Walhalla, naar Hel, 
moesten de krijgers veel gevaren overwinnen. Zij moesten de honden, of wolven, Freki en Geri 
overwinnen, hebzucht en vraatzucht. De lijdens- en de hongermystiek ging ook in de Germaanse 
mythologie diep. 



63. Ik wilde dat ik weer terug was op aarde, maar ik had geen herinneringen meer. Misschien was 
het op aarde net zo erg, of misschien wel erger. Toch kon ik me dat niet voorstellen. Ik begon terug 
te verlangen naar de aarde.
 
Het Walhalla is de Germaanse hemel, waarvan de aarde een schaduw is. Hier verlangt de jongen 
terug naar de aarde, alhoewel hij door de honger geen herinneringen meer had. 

64. Hoe ik het voor elkaar kreeg wist ik niet meer, maar ik kon mij losworstelen na een hele lange 
tijd, terwijl Egau sliep. Ik bedacht me geen moment, en rende uit het kamp. Ik moest eerst mezelf 
veilig maken. In de verte zaten de andere jongens met hun slaven, en de vrouw was ook wakker. 
Ook Dagau moest ik achterlaten. Ik rende terug naar de grot boven de grond, en toen de sneeuw in. 
Ik was woedend, en begon op de ijsvarkens te jagen meer dan ooit. Nooit wilde ik nog terug naar de
grot. Ik wilde de vrouw en Egau nooit meer zien.
 
De strijd gaat door. De jongen 'ontsnapt', als in het komen tot de hogere betekenissen van alles.

65. Toch had ik vrienden daar, maar die moest ik voor nu achterlaten. Ik bouwde mijn tent in de 
sneeuw, ver weg van de grot, van de vellen en de botten van mijn gevangen ijsvarkens. Ze hadden 
een warme huid. Ook hield ik ze voor gezelschap. Ik warmde mezelf aan hen. Zo overleefde ik het 
leven buiten de grot. Ik trok steeds verder weg van de grot, uit angst dat ze me ooit zouden 
achterhalen. De ijsvarkens die ik in leven hield maakte ik tam. Ik moest dit wel doen, anders zou ik 
sterven van de kou. Ze moesten mij warm houden. Ik sliep met ze. Ik begon hen te fokken. Het 
vlees maakte mij sterk en pezig. Ik voelde mij als Egau. Op een vreemde manier begon Egau mijn 
voorbeeld te worden. Ik dacht nog vaak aan hem terug, en het deed minder pijn. Egau was een groot
jager. In die zin was hij mijn voorbeeld. Hij was geoefend, lenig. In het kamp volgden mijn ogen 
hem altijd.
 
Hier begint de jongen de waarde van zijn vijand te zien, als door een esoterische bewustwording. 
Dat is ook de ware definitie van de metafoor van wijn. Iemand die vast blijft houden aan 
letterlijkheden, het materiële bestaan en denken, kan dit niet zien. Alleen zij die door de 
hongermystiek aan zichzelf sterven kunnen het zien. Zij komen tot de heilige waanzin. Zij drinken 
wijn in het walhalla. Daar waar wijn wordt tot hedonisme en materieel genot zoals in Toronto, daar 
is het geen wijn meer, maar vergif. De honger-mystiek in de islam is de Ramadan-mystiek die tot de
nacht van grootsheid leidt. In deze nacht is de hemel geopend, en dalen vele engelen neer, als de 
Walkuren die op zoek zijn naar de uitverkorenen om die te verzegelen, wat ook terugkomt in 
Openbaring.

66. Toch wilde ik Egau ook doden. Hij was een grote bedreiging voor mij, en ik was nog steeds 
bang. Als het ooit nog eens tot een vechtpartij zou komen, dan wist ik niet of ik van hem zou 
winnen.
 
Er is dus een dualiteit, een goed deel en een slecht deel. Het slechte deel is ook in de mens, en moet 
overwonnen worden. Hierin ligt het gevaar extreem en fundamentalistisch te worden, oftewel uit 
balans. Alleen door de heilige wijn kan de mens hieraan ontkomen.

67. Het contact met mijn gevangen ijsvarkens bemoedigde mij, deed mij genoegen. De tamste 
ijsvarkens liet ik meestal in leven, terwijl ik de woestere ijsvarkens gebruikte voor hun vlees en hun 
huiden. Ik wilde fokken met tamme ijsvarkens, en die konden mij ook gezelschap houden. Zo 
hoefde ik ook minder te jagen.
 
Alles moet gekeurd worden, wat ook de betekenis is van het woord 'Walkuren', zij die de gevallenen



keuren. De tocht naar het Walhalla hebben parallellen in de Griekse mythologie in de Dionysus-
mysteriën. De wijn was het beeld van de lijdensextase, als de anti-climax, wat dan weer een climax 
op zichzelf is. Het was de uitbeelding van de seizoenen waarin de mens aan zichzelf afstierf om zo 
tot leven te komen in een nieuw bewustzijn, dieper. De godin Demeter schenkt de knaap 
Triptolemos een graanhalm, als het symbool van de honger, het vasten en de discpline die hij moet 
leren. Hij moet ingewijd worden in de hongermystiek van Dionysus, die een Griekse voorloper van 
Jezus was. Hij moet ingewijd worden in de Ramadan. Alhoewel de Dionysus cultus hedonistische 
uitspattingen zoals Toronto kende, waren de Dionysische mysteriën oorspronkelijk ervoor om 
afgezonderd te worden om profetische openbaring te ontvangen. Toen de Romeinen dit voortzetten 
in de Bacchus cultus was dit om gestalte te geven aan de grootst mogelijke schandelijkheden, wat 
ertoe leidde dat deze feesten werden verboden. 

68. Ik trok door de sneeuw met een enorme kudde. Het leek wel alsof ik hun vertrouwen had 
gewonnen. Iedere dag werd de kudde groter. Ik slachtte alleen dat wat ik echt nodig had. Aan de 
sneeuw leek geen einde te komen. Toch vond ik op een dag een andere grot, die leidde tot diep 
onder de grond. De grot leek in de verste verten niet op de grot waar ik vandaan kwam, dus ik 
besloot het erop te wagen. Onder de grond waren er grote vlaktes, zoals onder de andere grot. Hier 
liet ik mijn kudde leven, en bouwde ik de fokkerij verder uit. Het was hier warm, en ik had niet 
meer het gevoel dat ik voor mijn leven vocht. Op een dag bezocht een andere vrouw mijn kamp. Ze 
zag de fokkerij en was onder de indruk. Ik voelde een zwakte in me opkomen, en had niet de moed 
om mijn wapen op de vrouw te richten. Op een vreemde manier was ik zelfs blij met wat menselijk 
gezelschap, en de vrouw zag er verder ook niet bedreigend uit. Ze leek rustig en vriendelijk.
 
Als de mens denkt dat hij alles in kannen en kruiken heeft, dan is het vaak tijd voor een nieuwe 
ontmoeting, met een nog grotere realiteit. De jongen is hier gekomen tot een rustpunt in zijn leven, 
maar is hij klaar ? De religies zijn vetgemest en verzadigd, denkende dat ze alles voor elkaar 
hebben, maar het feit is dat zij allemaal verdeeld zijn tegenover elkaar omdat hun zintuigen niet 
werken. Ze leven door geloof in de overlevering, vaak door de geboorte bepaald. Zo worden zij 
tegenover elkaar opgezet. De religies hebben een diepere mystieke ervaring nodig in de T-put van 
de heilige honger, een heilige, profetische waanzin waardoor hun zintuigen opengaan, als een 
tegengif tegen Toronto. De mens moet komen tot de heilige wijn van de hongermystiek, waar de 
Dionysische mysteriën een beeld van waren. Toronto ontstaat waar deze mysteriën niet diep genoeg 
gaan, en zo ontstond ook Jezus Christus, die kwam om deze mysteriën te roven en af te dekken. Het
is hetzelfde als Mozes die het volk tot de honger-wildernissen te leiden, opdat het volk zo tot het 
beloofde land zou komen, de honger-extase. In de Orionse mythologie is Mozes 'Aalmen'. Zippora, 
de vrouw van Mozes, is dan de Israëlitische vorm van Ariadne-Ariana, de Grieks-Romeinse godin 
van het touw en de vrouw van Dionysus-Bacchus. Bacchus wijst terug op de Afrikaanse riviergodin 
Buk. Zij wordt ook wel de luipaarden-godin genoemd en het luipaard van de nacht. Het luipaard is 
het beeld van de merktekens van de honger. In de Surinaams-Indiaanse en de Amazone mythologie 
is zij Bakroe, de godin van de oorlog.

De vergoddelijking van Jezus is de komst van Bacchus, met als climax het grote Toronto. Het is de 
climax van een industrie, als een betaling, als een rijtuigen-industrie. De koning zit op het beest.

69. 'Waar kom je vandaan ?' vroeg ik. 'Uit het ijs,' zei ze. Ze lachte even. 'Mijn vrouwenschip 
strandde aan in dit ijsgebied, Bosse.'
 
Toen Dionysus door piraten was ontvoerd op een piratenschip veranderde hij de mast in een 
wijnstok. De piraten sprongen van angst in het water en veranderden in dolfijnen. Dolfijnen zijn een
metafoor van de paradijselijke hersenen. De piraten werden dus vervangen door dolfijnen. In dit 
vers echter gaat het over een vrouwenschip die tot de jongen komt. Het vrouwenschip gaat schuil 
achter alle patriarchische realiteiten en systemen, het hele piraatse wereldrijk.



70. 'Vrouwenschip ?' vroeg ik.
 
De jongen weet even niet hoe het heeft, en raakt ervan in de war. Nu hij in de rust was gekomen is 
hij klaar voor een dieper inzicht, een grote openbaring. 

71. 'Ja, dat is een schip bestuurd door vrouwen die mannelijke slaven hebben,' sprak ze 
glimlachend. Ik was ineens op mijn hoede. 'Ik zal je geen pijn doen,' zei de vrouw. 'Ik kan niet op 
mezelf overleven. Jij kunt dat ook niet. We mochten elkaar eens nodig hebben.'
 
Weer moet goed de beeldspraak van deze verzen in de gaten gehouden worden. De man wordt 
aangesloten op het touw van de baarmoeder, voor een nieuwe geboorte. Natuurlijk is de jongen in 
'groot gevaar', want nu de vrouw hierover is begonnen hoeft er maar iets te gebeuren of de jongen 
zal ook een 'slaaf' zijn. Ze zal hierin geen enkele strategie onaangeroerd laten.

72. 'Ja, ja,' zei ik. 'Ik geloof je niet. Wat als je nog steeds op slavenjacht bent ? Dan ben ik vast en 
zeker de volgende. Trouwens hier onder de grond is het warm. Makkelijk om te overleven hier.'
 
De jongen heeft dus een gezonde twijfel. Hij staat oog in oog met een slavenjager, dus waarom zou 
hij niet een doelwit kunnen zijn ?

73. Ze lachte. 'Nee, we maken niet zomaar slaven. Het zijn vaak erfenissen of hen die zich vrijwillig
als slaaf hebben aangeboden voor voedsel, een plek om te slapen en wat gezelschap. En meen je dat
nou, dat je denkt dat het gemakkelijk is te overleven ? Dan ken je de gevaren van de ondergrond 
van Bosse nog niet.'
 
De jongen is tussen twee vuren in, want wat als hij de vrouw nodig heeft ? 

74. Ik zuchtte. Ik wist niet of ik deze vrouw wel kon geloven, maar ze leek vriendelijk zo op het 
eerste gezicht. Ze zag er niet bedreigend uit, en lachte leuk. Maar dat kon natuurlijk allemaal een 
dekschild wezen. 'Wat zijn die gevaren dan ?' vroeg ik.
 
De jongen wordt er ingepraat, en krijgt halve informatie, zodat hij vragen stelt. Dit is ook hoe het 
touw van de gnosis werkt. Ook is het een dualiteit, want er zijn ook valse touwen.

75. 'Dat ga ik je niet vertellen,' lachte ze. 'Zullen we het op een dealtje gooien ? We trekken samen 
op, jij geeft me voedsel en slaapplaats, en ik bescherm je tegen de gevaren.'
 
De vrouw geeft niet op, en ze stuurt aan op een verbond.

76. 'Ik weet niet eens wat de gevaren zijn,' zei ik.
 
De jongen is nog steeds in grote twijfel, en weegt alles tegen elkaar af. Ook al zouden ze hem 
gevangen nemen, dan wil dat niet zeggen dat hij erger af zou zijn, want misschien zijn er 
daadwerkelijk grotere gevaren waar de vrouw over spreekt.

77. 'Deal of niet ?' zei ze ineens wat strenger, alsof ze op het punt stond weer te vertrekken. 'Je zal er
spijt van hebben als je me laat gaan.'
 
De vrouw stuurt het af op een ultimatim, een deadline. Het is nu of nooit. De mens staat soms voor 
zulke keuzes. Ze werkt ook op zijn emoties en angsten in.



78. Ik zuchtte. 'Goed dan,' zei ik, 'dan kunnen we elkaar ook wat beter leren kennen, en dan leg jij 
mij de geheimen van deze omgeving uit.'
 
Hij is natuurlijk niet vertrouwd met de omgeving, en de vrouw zal daar veel meer van afweten. Voor
hem is dat ook een soort rust, maar nog steeds heeft hij natuurlijk in zijn achterhoofd de prijs die hij
daar mogelijk voor moet betalen.

79. Ze glimlachte. 'Afgesproken,' zei ze. 'Je zal er geen spijt van krijgen.'
 
De vrouw neemt zijn aanvaarding aan. Natuurlijk zal ze alles zeggen wat hem daar maar bij laat 
blijven.

80. Ik was helemaal op mijn hoede voor deze vrouw. Maar ze had gelijk : Ik kon haar niet zomaar 
laten gaan. Misschien had ik haar wel nodig. Ik maakte een tent van ijsvarken-huid, en liet haar 
eerst een tijdje rusten.
 
Hij bouwt zelfs in zijn gastvrijheid een tent voor haar. Dat is natuurlijk al een soort betaling voor de 
hulp van de vrouw.

81. Even later ging ik ook rusten in mijn tent. Na een lange tijd werd ik wakker en zag 
donkerhuidige vrouwen om me heen. Ook de vrouw die ik had toegelaten zat bij me. 'Dit zijn mijn 
stamgenoten,' zei ze, 'van het vrouwenschip.'
 
De vrouw is dus niet alleen. Ze blijkt van een bepaalde stam te zijn, maar ze hebben dus ook het 
vrouwenschip. Tot nu toe gaat alles nog goed, alhoewel hij zich wel geïntimideerd zal voelen, 
vanwege dat hij alleen is met zoveel vrouwen. Hier kunnen maar al te makkelijk machtsposities 
kunnen ontstaan, ook al is de jongen de bezitter van de tent. Dan is het ook de vraag of hij de 
bezitter is van het stukje grond, of dat hij nu in problemen is met de daadwerkelijke eigenaar.

82. Ik bekeek ze van top tot teen. Ik had een vreemd gevoel in mijn buik wat ik niet kon 
beschrijven. Het intimideerde mij een beetje, dat plotseling zoveel vrouwen in mijn tent waren. 
'Kunnen ze blijven ?' vroeg de vrouw. 'Ik denk het wel,' zei ik. 'Je tent is groot genoeg, en als ze hun
eigen tent willen kan dat ook.'
 
Natuurlijk zijn ze in de wildernis, dus de jongen kan geen kant op. Er zijn hier geen wetten van 
bescherming en rechten mocht het uit de hand lopen. De jongen is zo hulpeloos als wilde prooi.

83. 'Dat is aardig,' sprak ze. Een angstig gevoel beklom mij, alsof mijn leven in groot gevaar was. 
Plotseling werd ik van achteren op mijn hoofd geslagen. Woest begon ik om me heen te slaan, maar 
van de duizeligheid kon ik niet lang op mijn knieen blijven. Al gauw hadden ze mij overmeesterd, 
mijn armen stevig beetgenomen, en begonnen ze me te binden. Al mijn nare herinneringen aan 
Egau kwamen terug.
 
Vaak als er iets ergs gebeurt in ons leven, dan komen ook andere herinneringen terug. Het staat 
allemaal met elkaar in verbinding. Egau is een beeld van de islam die het Romeinse rijk ten val 
bracht. Daarna kwam Calvijn die er nog een grote schep bovenop deed, wat allemaal leidde tot de 
komst van Toronto, Bacchus. Bacchus was een wilde, bloeddorstige god, die volkeren innam zoals 
Mozes, en die uit Egypte door de Romeinen was overgenomen, ook als een voortzetting van de 
Dionysus cultus. Bacchus was een oorlogdsgod met wilde vrouwelijke volgelingen genaamd de 
Bacchanten of Manaeden, die de Bachanalia vierden, Romeinse feesten ter ere van Bacchus, ook 
wel de Bacchische mysteriën of orgiën genoemd. Deze feesten bestonden uit de sparagmos, het 
jagen op en verscheuren van een rund, als beeld van de god Dionysus, en de omophagia, het eten 



van de geslachte. Dit stond symbool voor de wilde natuur die de beschaving overwint, en voor het 
breken van de muur tussen de wildernis en de beschaving, en om zo in dieper contact met Dionysus 
te krijgen en deel te hebben aan zijn natuur. Dit was de voorloper van het avondmaal. Het 
Bacchusisme was daarom een bloedoffer-religie die het christendom zou voortbrengen. Ook Jezus 
moest verscheurd en gegeten worden, en Toronto was de dronkenschap hierdoor.

84. En toen begon de grote tocht naar buiten, naar het vrouwenschip in het ijs. Er bleek niets met 
het schip aan de hand. Deze vrouwen waren gewoon op slavenjacht. Ik werd in het schip getrokken,
en toen werd de tocht voortgezet. Het was een lange tocht door het ijs, maar toen kwam het schip 
eindelijk aan in nieuwe streken. Er was hier minder ijs. We waren Bosse aan het verlaten.
 
Hier valt de jongen als Dionysus ten prooi aan de wilde vrouwen. In Athene was er 'het feest van de 
wilde vrouwen,' genaamd de Lenaea, en daar moest speciaal eenjarig vee gegeten worden om het 
kind Dionysus voor te stellen, zijn dood en wedergeboorte. In de letterlijkheid is het niet bruikbaar, 
en crimineel, maar in de hongermystiek kan het mes diep snijden. Ook in de wildernis culturen 
kwamen zulke feesten voor, en dan is het noodzaak om op zoek te gaan naar de diepere betekenis. 
Het zijn schaduwen van de geroofde gnosis. Alleen door in de diepte te gaan kan een mens het 
terugroven.

85. Op het schip kreeg ik een ijzeren keten om mijn nek, wat vastgeklonken werd door een ketting 
aan de zijkant van het schip. Hier moest ik roeien. Het schip had ook zeilen, dus als er wind stond, 
dan hoefde ik gelukkig niet zoveel te roeien. Toen we uit Bosse kwamen in nieuwe gebieden waar 
het ijs niet of nauwelijks aanwezig was kreeg ik zoveel flitsen van herinneringen. Hier was ik al 
eens eerder geweest … in een woestijn … Langzaam kwamen mijn herinneringen terug tot mij … 
Een slaven-karavaan ….
 
Door deze overvaring van het gebonden worden kan de jongen herinneren. Iets van grotere diepte 
had hem overweldigd. In de Amazone theologie behoort de Bachanalia tot de oorlogsgodin Bakroe 
en tot de Zippora Mysteriën. Zippora is de besnijder. 

86. De slavenkaravaan ging richting een grote stad in de woestijn-achtige vlakte. Josu was de naam 
van die stad. De slavendrijvers spraken tegen mij in een taal die ik niet verstond, maar plotseling 
spraken ze in mijn taal. Ik zou in de stad verkocht worden, zeiden ze tegen mij, terwijl ik nog steeds
aan het piekeren was over hoe ik precies op deze planeet was gekomen. Het laatste wat ik me 
herinnerde was dat ik erg moe was, en in slaap viel. Ik werd wakker op deze planeet.
 
Alle oorlog heeft te maken met de besnijdenis. Daarom is Zippora ook nauwverbonden aan Bakroe. 
De jongen werd gebracht tot de wildernis-vesting 'Josu', wat een gladiatoren-handel blijkt te zijn. 
Zippora is de vrouwelijke Mozes of Bacchus, als Ariana, het merkteken van het touw. Bacchus werd
in Egypte ook Mises genoemd, en werd zoals Mozes ook verbonden aan water, als het opkomen uit 
het water, het zijn aan het water, zoals de vrouw op het beest die aan vele wateren zit. Beiden waren
verbonden aan slangen, en veranderden hun stokken in slangen, als een beeld van de gnosis 
gebondenheid. Waar deze mystiek niet diep genoeg ging kwam er een mannelijke monopolie, een 
grote corruptie. Daarom moet de honger-school terugkeren. 

87. Josu was een stad van gladiatoren. Ook werd er vee verkocht en slaven. Ik werd ergens aan een 
paaltje gebonden, en werd al snel van alle kanten bekeken. Ik probeerde los te worstelen, maar ik 
kreeg een klap met een zweep. Ze sloegen door totdat ik bewusteloos raakte, en toen ik weer bij 
mijn bewustzijn kwam besloot ik me rustig te houden. Ik ging met een dame mee die in de rimboe 
woonde. Zij had mij gekocht voor drie schillingen. Zij was zeer schaars gekleed, en had een 
donkere, lichtbruine huid. Al gauw werd het me duidelijk dat zij tot een stam van wilden behoorde, 
en dus niet alleen was. Ik werd omsingeld door andere vrouwen die mij bekeken. Ook keken ze in 



mijn mond. Ik werd geslagen totdat ik bloedde, en werd toen alleen gelaten, vastgebonden aan een 
paaltje voor gevangenen.
 
Hier zien we weer de Bachanalia van de wilde vrouwen, wat heel allegorisch is. In de Amazone 
mythologie zijn de Bachanalia de oorlogs-mysteriën, de besnijdenis-mysteriën van Zippora om af te
rekenen met de valse natuur en het zelf. Dit is verbonden aan de Levitische Grote Verzoendag 
waarin een bok wordt gekozen voor de slacht, en een bok voor verstoting. Wel is het zo dat de 
verstoten bok van de rotsen werd verdreven, zodat de bok ter pletter viel. Er was een rood touw om 
de horens van de bok gedaan, wat in de esoterie een geheimenis van de heilige gebondenheid is, 
wijzende op het rode touw van Jozua. In Spanje, in Zamora, was er ook de traditie om bokken van 
de torens af te werpen, en in de slavernij-geschiedenis werd een bepaalde manier van vastbinden 
aan een dwarsbalk "de Spaanse bok" genoemd. Dit wijst allemaal terug naar de Grote Verzoendag, 
de sabbath van de sabbathen in het Judaïsme, zoals er in de islam de nacht der nachten is in de 
Ramadan.

88. Ik hoorde ze in de verte lachen. Ze gingen naar hun tenten en hutten, en sommigen zaten bij een 
kampvuurtje. Ik kreeg voor lange tijd niets te eten, maar ze gaven mij vreemde melk te drinken, 
waarvan ik me nog zwakker voelde. Het had nogal een vreemde uitwerking op mijn lichaam. Ik kon
hun geroosterd vlees ruiken, totdat het water in mijn mond liep, maar ze gaven mij niets. Soms 
kreeg ik wat dikkere melk, maar het was niet echt voedzaam. Het leek mij nog hongeriger te maken.
 
Hier wordt hij onderworpen aan de honger. Er is alleen leven in de honger. Het voortijdig grijpen 
doet de mens verstenen. De honger mystiek is een school, wat de originele betekenis was van de 
Bacchus mysteriën van Dionysus. Van Bacchus komt ook het woord bakker en bakken. Alleen het 
hongerzaad is tot eeuwig leven, terwijl het zaad van overmoed tot de eeuwige vergetelheid leidt. De
mens moet geduld en discipline leren. De mens moet Toronto overwinnen en het herleiden tot de 
oorspronkelijke mysteriën die hieraan esoterisch ten grondslag lagen. Daarom zegt het Eeuwig 
Evangelie : "Zalig zijn zij die ingaan tot Spricht." Spricht is de honger.

89. Ik werd vaak geslagen, totdat ik op mijn knieen viel, en dan lachten ze. Ik durfde geen 
ontsnappings-poging te maken, want ik was bang dat ze me dan dood zouden slaan. Als ze maar 
even vermoedden dat ik me probeerde los te worstelen, dan werd ik geslagen. Deze planeet was een
wrede planeet, zonder genade. Van medelijden hadden ze niet gehoord, en er stonden strenge 
straffen op medelijden.
 
Onverdiende genade zou de mens direct verstenen. Loon komt alleen door diepe honger, in 
ascetisme. Genade zou de geslachtsdelen vergiftigen. De Bacchus cultus was diep doorgedrongen in
de kampen van de Israëlieten. Zij die Bacchus zouden afwijzen zouden een ziekte in hun 
geslachtsdelen krijgen. Dezelfde bedreiging geldde voor hen die de God van Israël zouden afwijzen 
in het OT. Overmoedig zaad is een ziekte. Zo is het leven zelf een geslachtsziekte. Oorspronkelijk 
was Bacchus-Dionysus de Wetgever, die zijn wetten had gegraveerd op twee marmeren tabletten, 
zoals Mozes. Oorspronkelijk was deze cultus dus een cultus van restrictie, en geen oeverloze 
losbandigheid. Als de jongen tot de grenzen nadert, dan wordt hij geslagen, als een beeld van de 
grens. 

90. Het was een wereld die ik niet begreep. Medelijden werd als een zwakheid gezien, en als een 
bedreiging. Het werd behandeld als een grote misdaad.

Het offeren was aan allerlei rituelen verbonden. Het was een bloedoffercultus, en die is alleen 
geldig in de diepe esoterie. Letterlijk gezien leidt het tot de dood. Juist door hier niet aan deel te 
nemen werden mensen buitenbeentjes en kwamen zij onder het oordeel. Zowel Mozes als Bacchus 
onderwezen het volk in de wildernis over deze rituelen, over deze tradities, die dus alleen waarde 



hebben in de gnosis. Beiden waren voortgekomen uit het riet, als een beeld van de honger cultus. 
Zij moesten de mens leiden tot het beloofde land. Bacchus was oorspronkelijk verbonden aan de 
literatuur en strengheid, maar werd steeds corrupter in de opkomst van het Romeinse Rijk, wat zijn 
climax kreeg in de Toronto uitbarsting. De mens moet balans leren. Honger is een vrucht die moet 
rijpen.

91. Ik was radeloos. Ik zag hun kinderen opgroeien, maar zelf leek ik niet ouder te worden, maar 
jonger. Ik werd gezien als een zwakkeling, maar zo werden allen van het mannelijke geslacht 
behandeld, ook hun kinderen. De vrouwen waren hier van het sterke geslacht.
 
De vrouw is een archetypisch beeld van de vrucht van honger, de honger-extase, waardoor de mens 
in een droom komt. De vrouw is een beeld van Bacchus als Bakroe, een realiteit diep in de mens 
zelf. Elk mens heeft een mannelijk deel, het hongerpad, en een vrouwelijk deel, de oogst van 
honger. Daarom staat de vrouw ook voor overvloed. De vrouw is de wijn. De man is het pad hier 
naartoe. De vrouw is in die zin het sterke van de man, zijn oogst, zijn loon. De verbinding van man 
tot vrouw is dus van zwakheid tot sterkte, maar in het buitenparadijselijk gebied was dit door de 
zondeval omgedraaid.

92. Er heerste hier een nauwe en zware hierarchie waarin de vrouwen het voor het zeggen hadden. 
Ook met hun kinderen was het zo dat de meisjes heersten over de jongens. Zelfs als een meisje veel 
jonger was, had ze toch gezag over de oudere jongens.
 
Bacchus werd geboren vanuit de heup, wat verwijst naar Jakob's heup waarop hij geslagen werd tot 
kreupelheid. Jeremia, oftewel Aser in de demonologie, werd in een nekblok vastgezet opdat zijn 
profetenschap tot volmaking kwam. Zo werd hij gedreven tot heilige waanzin. Hij droeg een 
dwarsbalk op zijn schouders als de Spaanse Bok, waarvan ook de kruisiging van Jezus aan een 
dwarsbalk een beeld van is. Ook Jeremia, oftewel Aser, werd belachelijk gemaakt, uitgescholden en
bedreigd door de vijand. Hij werd gevangen gezet, gegeseld en in een put geworpen. Hij moest 
vernederd worden om tot een diepere extase te komen, namelijk de lijdens-extase, om zo aan de 
valse verhoging van de materialistische extase, Toronto, te ontkomen. Jeremia was een dienaar van 
het touw.

93. Ongehoorzaamheid tot de meisjes leidde tot zware straffen en zelfs de dood. De jongens rilden 
en beefden soms als er meisjes in de buurt waren, want hun leven lag in de handen van de meisjes.
 
Door alles heen werd Jeremia losgeslagen van de patriarchie, en onderworpen aan de amazones van 
de gnosis.

94. Vaak werden jongens of zelfs mannen vals beschuldigd door jonge meisjes, en dan gold altijd 
het recht van het meisje, en naar de jongens en mannen werd niet geluisterd. De vrouwen zorgden 
goed dat ze in de meerderheid bleven, daarom als er nieuwe kinderen werden geboren en het was 
een jongetje, dan werd het vaak ritueel geofferd en gedood, maar als het een meisje was dan werd 
het in leven gelaten, tenzij het meisje mankementen vertoonde.
 
In de context van de Vuh, in de Levitische Bijbel, is de valse beschuldiging cryptisch, als een 
spelschuld.

95. In de kinder-arena's werden jongetjes snel na hun geboorte opgevoed en getemd. Alleen de 
sterkste jongetjes zouden zo overleven, en maakten een kans hun plaats te vinden in de 
matriarchische samenleving van de planeet. Voor de vrouwen was het een goed test-systeem, om zo 
af te komen van de allerzwaksten. Wel was het zo dat wanneer een jongen te sterk werd, en een 
bedreiging vormde, dan zorgde het systeem ervoor dat zo'n jongen uit de weg werd geruimd.



 
Hier wordt de cirkel rondgemaakt, want dit is weer een allegorie van de katholieke kerk. Ook wijst 
het op Mozes die in het Egyptische systeem kwam, niet als één persoon, maar als alle jongetjes die 
ze in leven lieten.

96. Er was geen ruimte voor sterke jongens. Jongens waren per definitie van het zwakke geslacht, 
maar alleen de sterksten van de zwakken werden in leven gelaten. Hier zorgden de kinder-arena's 
voor. Omdat de jongens gefrustreerd waren onder de strenge machtsvoering van de vrouwen en 
meisjes plaagden ze elkaar vaak, om zich af te reageren, en dit werd zelfs door de vrouwen en 
meisjes opgehitst. Het hoorde bij het leven in en om de arena. De sterkeren plaagden de zwakkeren 
als een vorm van overlevingsdrang, en afbakening van de hierarchieen. Meisjes plaagden op hun 
beurt vaak de jongens, die veel zwakker waren dan henzelf.
 
Dit is de allegorische strijd tussen het Katholicisme en het Protestantisme. Maarten Luther werd 
door zijn leringen geëxcommuniceerd door de paus en tot een outlaw, een verbannene, gemaakt 
door de keizer. In deze verstoting richtte Luther zijn eigen religie op, de reformatie, het 
protestantisme. Het protestantisme is nooit groter geworden dan het katholicisme. De vrouw bleef 
als beeld van het touw de man in de gebondenheid houden. 

97. Ik keek dit alles met lede ogen aan. Ik kon niets doen. Ik was een gevangene van deze planeet. 
Ik zag vaak jongetjes op elkaar inslaan, totdat één van hen huilend in elkaar zakte. Ik wilde dat ik 
hen kon troosten, maar een slag van de zweep kon ik krijgen. Medelijden werd niet getolereerd. De 
vrouwen roken mijn medelijden, en zo werd ik hun mikpunt.
 
Hier zien we onder de Katholieke druk het Protestantisme tegen zichzelf verdeeld raken, wat vele 
scheuringen veroorzaakte en de stichting van nieuwe kerken en bewegingen. Dit zijn allemaal 
jongensstammen, verdeeld en tegen elkaar opgehitst door de katholieke scepter.

98. Voor mij was het een idiote wereld, en ik wist nog steeds niet hoe ik hier terecht was gekomen. 
De planeet was vreemd.
 
De jongen is het beeld van de gnosis die daar geen deel aan wil hebben, maar er toch deel van is, 
niet in het letterlijke, maar in het symbolische. De jongen is ook tegen zichzelf verdeeld, als een 
dualiteit.

99. Ik werd in een kooi gestopt, en voor de kooi legden ze overheerlijk sappig vlees neer waar ik 
niet bij kon. Zo hongerden ze mij uit, en maakten mij tegelijkertijd krankzinnig. Het scheen een 
belangrijke wet te zijn. De Duizen werd aanbeden, en het scheen hen zulke instincten te geven. De 
Duizen scheen zich te voeden met de agressie van de man, waarop de man nog zwakker werd.
 
Waar het katholicisme veelal voor vetmesting staat, vanwege het al dan niet weelderige religieuze 
materialisme, daar staat het protestantisme voor de uithongering. De mens werd in de calvinistische 
kooi gestopt door het katholicisme, en door haar overvloed geplaagd. De mens moest toekijken hoe 
het katholicisme vrolijk doorfeeste zonder hem. De mens was verbannen, een gevangene, een slaaf. 
Hij was weggetrapt door de voet van het katholicisme. We zien hier de eerste twee belangrijke 
wetten van het heilige touw : de heilige waanzin en de heilige honger. De mens werd aan de 
schaduwzijde ook door de honger, het protestantisme, geleid tot het grote Toronto, de absolute 
krankzinnigheid. De mens werd gek. Daarom is er ook zoveel agressie in hongerlanden zoals Afrika
en Arabië.

100. Vrouwen gingen vaak op jacht, maar ook verleidden zij mannen, die zij zouden huwen, en in 
een bepaalde nacht zouden overvallen om hen tot slaaf te maken. Dit behoorde ook tot de jacht. Zij 



huwden om hun prooi te leiden tot scheiding en slavernij. Zo werden zij van echtgenoot tot strenge 
heerseres. Ook dit zag ik toe met lede ogen. Zij hadden in mijn tong gesneden zodat ik tijdelijk niet 
kon praten. Veel scheidings-slaven werden er in het kamp opgenomen, die eerst huwelijks-partners 
waren van de vrouwen.
 
Het katholicisme bleef hoereren, en er werden nieuwe stromingen geboren. Hierdoor splitste de 
reformatie af in de evangelische kerk, de pinkster kerk en de charismatische kerk, wat uiteindelijk 
leidde tot Toronto. Toronto was de kooi waarin het protestantisme werd gestopt, en werd de 
definitieve scheiding tussen de katholieke en protestantse kerk, maar dan in de zin dat de 
protestantse kerk gewoon de gekgemaakte slaaf is van de katholieke kerk, die alles voor haar doet.

101. De Duizen, een baarmoeder. Ik werd in haar gezogen, en mijn geheugen werd gewist, laag 
voor laag. Ik begon te krimpen, en werd een kind, en daarna een baby. Ik was haar baby, van de 
Duizen. Ik kon niet herinneren, alleen ruiken. Maar niets drong tot mij door. De baarmoeder 
verslond mij, en bouwde mij opnieuw op. Het gebeurde in de diepte van het universum. Deze 
wereld kende geen genade. Er werd neergekeken op genade. Zij verslond mij, dit wilde beest. Er 
was niets wat ik kon doen. Ik was hulpeloos, als een hulpeloos kind. Ik werd opnieuw geboren. 
Maar het was slechts een deel in mij, want ik was een man. Aan de ene kant van de dag was ik een 
kind, en aan de andere kant was ik een man. Het was een cyclus, en de dag was de nacht.
 
Dwars door dit alles heen werkt de gnosis en worden de eeuwige realiteiten van de gnosis getoond. 
Het gaat niet om genade maar loon. We zien hier het grote mysterie van de goddelijkheid en 
eenheid van de Vader en de Zoon, waar de kerk zich altijd hysterisch aan vasthield. Wat hadden ze 
te verbergen ? In de esoterie kan dit gedecodeerd worden als deze schakelaar tussen man en kind 
binnen de mens zelf. Dit is dezelfde persoon die zowel door de rituelen van de man heengaat als 
door de rituelen van het kind. De man is dus niet de vader van het kind, maar het is het innerlijke 
kind van de man, oftewel de man zelf. Deze schakelaar is de verslinding door de baarmoeder, als 
een beest van verdrinking. Het is een voortgaande wedergeboorte, waar de doop een piraats beeld 
van is, een corrupte afschaduwing. In de Amazone Mythologie was er de rivier van het verdrink-
offer waar de Hiti-amazones leefden. De verdrinking is een symbool van de wedergeboorte en ook 
de vertaling. 

102. (a) Ik werd geslagen in mijn gezicht. Ik was nog steeds op het schip. Een strenge jagerin stond 
voor me. Mijn herinneringen vaagden weer weg, maar ze waren nog steeds op de achtergrond. De 
vrouw liet een gesel zachtjes over mijn huid gaan, als een waarschuwing, of als een teken dat zij 
mijn meerdere was. Ik boog mijn hoofd en roeide door. Toen liep de vrouw door naar een andere 
slaaf. De vrouwen wezen op een donkere lucht. Alweer zouden er stormen komen, stormen die mij 
ook eens hadden meegenomen. 'Bosse vraagt offers,' zei één van de jagerinnen, die een 
leidinggevende positie onder de vrouwen scheen te hebben. 'Hannah vraagt ook offers,' zei een 
andere jagerin die dichtbij haar stond. 

Hannah is in het OT en de Vuh degene die haar zoon, Samuël, verkoopt aan een bijmoeder of 
vrouw, als een beeld van het oordeel. Zij is als de Israëlitische vorm van Mawad, de Egyptische 
godin van de Wet en het Oordeel. Deze verkoop moest bezegeld worden met een offer.

(b) Ik vroeg me af wie of wat Hannah was. Een paar slaven werden overboord gegooid om de 
woede van Bosse te sussen. Ik vreesde voor mijn leven. De lichamen van de slaven werden direct 
door vreemde vissen aangevreten wanneer ze in het water kwamen. 'Meer slaven voor Bosse !' 
schreeuwde de jagerin. Weer werden er wat slaven gegrepen en overboord gegooid. Toen kwam er 
eindelijk rust. Het schip kon doorgaan. Het woord Hannah bleef in mijn hoofd zitten, en ik vroeg 
me af wat het was. Ik kwam er al snel genoeg achter. Hannah bleek het ijsloze gebied te zijn waar 
we nu waren. Hier was een tropisch klimaat.



In de demonologie is Bosse de doorvertaling van Moab, als de amazone Zukki stam. Ook is het de 
oorspronkelijke Adam stam in het rode mysterie. Hannah is verbonden aan Amalek en de Bada 
stam, het Orionse boek van Deuteronomium en de amazone letter M, het hele mysterie van de 
verdonkering van de vrouw. In Numeri 3 kwam uit het geslacht van de Levieten 'Amram' voort wat 
in de grondtekst de opstanding en overheersing door het donkere is. Hannah is als een vrouwelijke 
Mozes wat haar ook verbindt aan Zippora, de besnijdster. De besnijdenis is ook een beeld van de 
overdracht aan de bijmoeder. De naaktheid is een verbinding, ook als een beeld van de heilige 
gebondenheid. Daarom moet de valse, overmoedige naaktheid verafsschuwd worden, maar de 
heilige, ware naaktheid op waarde geschat worden, de naaktheid als het symbool van verzoenende 
openbaring.
 
103. Ik was alreeds bezit. Ik voelde het. Ik was niet van mezelf. Ik kreeg er pijn in mijn buik van. Ik
was bang dat ze gewoon zonder reden een reden zouden maken om mij maar te kunnen straffen. Ik 
wist dat zij mannenhaters waren.
 
Dit alles wijst op de terugkeer tot Mawad, de Egyptische wet, het oordeel, waarin de mannelijke 
suprematie verbroken wordt. Het spijbelende kind wordt weer onderworpen aan de moeder. De 
mens kan niet ontkomen aan de baarmoeder. De vrouw is het beeld van de inspiratie en de man is 
het beeld van de gevoeligheid, een dualiteit die in ieder mens zit en in balans moet komen.

104. De vrouwen hielden ervan om me vaak te bedreigen. Ik had altijd buikpijn als ze in de buurt 
waren, of wanneer ik aan ze dacht. Ze intimideerden mij.
 
De heilige vrees voor de moeder moet weer terugkomen om aan de verlammende greep van de 
vader te ontkomen.

105. Op een dag bleek alles anders. Ik hoorde ze roepen : 'De wraak van Hannah !' Ik had dit eerder 
gehoord. Bulderende sneeuw bleek alles in te nemen, als een lawine. Toen kon ik me niets meer 
herinneren. Ik kon me niet meer bewegen, en vaag begon de aarde zich om me heen te ontvouwen. 
Was ik op aarde ? Waar was ik, en waar kwam ik vandaan ? Was ik gestorven ?
 
De godin is geen sinterklaas-figuur. Ze communiceert niet makkelijk. Alles is duur, terwijl bij de 
vader alles goedkoop is. Alleen door het ijs kunnen we tot de godin komen. 

106. Ik leefde die dag als in een droom. Ik probeerde tot mijn bewustzijn te komen, wat maar 
moeilijk ging.
 
Eerst moet de mens de heilige vertraging in. Dit is een grote test. De mens wil alles snel, snel, maar 
de mens moet geduld leren. Er moet eerst fundament zijn. 

107. Zij maakten de winterdroom, waarin schepen zoek raakten en kinderen hun ouders verloren. 
Veel slaven moesten zij maken, om hen te leiden tot de planeet. Hannah had het zo beslist.
 
Om de godin te kunnen ontmoeten moeten eerst de aardse verbindingen verbroken worden. Er 
moeten geen relaties in de weg staan of bloedbanden. Vandaar dat er dus eerst veel losgesneden 
moet worden.

108. Strenge winters waren harde leermeesters. Hannah haalde zo de oogst binnen, de vrucht van de
tucht der gevangenen. De winter sneed als een mes, ving als een net, als het klappen van de gesel. 
En de ijsvarkens moesten dood. Ik wist dat ik hiertoe was geroepen. Ik kon aan deze roep niet 
ontkomen. Ze moesten dood.



 
In het ijs hebben we te doen met de ijsvarkens, het beeld van hebzucht, van contacten die de mens 
tegenhouden. Hierop zal de jacht geopend moeten worden. 

109. De sneeuw was een gesel. Niets kon standhouden voor deze gesel. Allen werden zij op hun 
knieen gedwongen. Gehoorzaamheid was de enige mogelijkheid. Zo begon ik meer en meer te 
beseffen dat ik op deze planeet was, en dat de aarde een gesel was. De aarde was mijn kooi. Als ik 
naar buiten keek, zag ik de planeet. Ik wist dat de wraak van Hannah op mijn nek rustte. Aan deze 
vloek zou ik niet kunnen ontkomen. Het zou mij drijven tot in het hart van Hannah.
 
De mens mag helemaal niet leven. De mens moet sterven om zo geheel onderworpen te zijn aan de 
godin, de gepersonificeerde gnosis. Alleen zo kan de mens veilig tot leven komen. 

110. Ik was de vervloekte, de verdoemde, en mijn taak was de ijsvarkens te doden. Dit zou de sluier
van het hart van Hannah wegscheuren. Ik kon niet ontkomen aan deze taak. Ik droeg een ijzeren 
keten om mijn nek, en begon de jacht weer. Ditmaal zouden ze niet ontkomen. Ik zou ze fokken als 
nooit tevoren. Het was deze jacht die de kou terugdreef. Dit bloed moest vloeien om Hannah te 
openen.
 
Als we de ijsjacht voltooien dan zijn we toegekomen aan het ontvangen van de heilige warmte die 
het ijs zal doen wegsmelten.

111. Mijn nachtmerries over Egau kwamen terug, meer dan ooit tevoren. Hij stond dan altijd voor 
me, en dan dwong hij mij te knielen voor hem. Hij scheen zo levensecht. Ik worstelde met vreemde 
nachtmerries zoals dezen. Ik wist dat het de wraak van Hannah was. Hannah had dit allemaal 
gemaakt om mij tot haar hart te drijven. Ik moest naakt tot haar komen, uitgehongerd, en ze wilde 
bloed. Mijn bloed moest vloeien. Er gingen pijlen door mijn spieren, meedogenloos, en pijlen door 
mijn botten. Ik werd opgeroepen tot de jacht.
 
Alleen in de arena wordt de mens tot volledige gehoorzaamheid gedreven. Dit houdt ook het testen 
in. Er is geen heilige gebondenheid zonder het toetsen. Het verschijnsel van de heilige 
gebondenheid ontstaat juist in het toetsen.

112. Ik zag geen verschil meer tussen de aarde en deze planeet. Het waren twee zijden van hetzelfde
blad van hetzelfde boek. En er waren nog zoveel bladzijdes die ik niet kende. Ik moest en zou ze 
leren kennen. Ik was vastbesloten.
 
De aarde is slechts onderdeel van een dualiteit. Het staat niet op zichzelf.

113. Nu moet u weten dat het een slaven-wereld was. Slaven hebben geen rechten. Zij zijn 
gebonden aan een bepaalde taak of opdracht, en moeten die volvoeren. Als dit niet volledig gebeurt 
wordt de slaaf gestraft. Dit is de enige manier om een slaaf de opdracht zo goed mogelijk te laten 
volvoeren. Slaven dienen te gehoorzamen.

Dit is natuurlijk symboliek. De mens moet in de wederopvoeding op het pad gehouden worden, dus 
als de mens afwijkt naar links of rechts, dan moet de mens even onder stroom staan om op het pad 
terug te keren. Alleen door schokdraad kan de mens op het pad blijven, alleen als de zintuigen van 
de mens open zijn en hij de geestelijke gaven heeft ontvangen. Een blinde kan nooit op het pad 
blijven. Slavernij is dus een allegorie van geestelijk zicht, wat inzicht en overzicht betekent.
 
114. IJs was het fundament van de planeet. Zij die onder het ijs schoten raakten voor eeuwig 
verloren. Ook ik was in de ijszee ten onder gegaan, en dacht dat ik voor eeuwig verloren was, maar 



een jagerin nam mij uit het water. Zij stelde mij bloot aan de nachtmerries van Egau. Zovelen 
schoten onder het ijs. Zij konden de schuld niet dragen. Alleen de jagerin kon hen leven geven, 
maar wat voor een leven zou dat zijn, overgeleverd aan de wraak van Egau.

Eeuwig is een metafoor van volkomen. Het ego moet volkomen afsterven. Egau, g/k, is dus een 
beeld van de islam (Vgl. Ezau), verbonden aan de K-hiëroglyph van de oertijd, de persoon met het 
net, wat dus een vissers-hiëroglyph is, als een literair net, wat de structuur van het onderwijs 
uitbeeldt. In de amazone taal heet de letter K ook Iku, wat een naam van God is. De islam is een 
nachtmerrie totdat wij dit gaan zien. In de islam heeft God geen zoon, juist als een beeld dat de 
zoon bij de geboorte, bij de educatie en bij het volwassen worden wordt "losgesneden" van de 
moeder. In wezen wordt de zoon alleen losgesneden van de vleselijke moeder om de diepere 
moeder te ontmoeten. Dit is de ware, esoterische les van de islam. 
 
115. Het leek alsof hij nog steeds aan het jagen was. Tot het hart van Hannah kwam hij.

Hannah is in het OT en de Vuh degene die haar zoon, Samuël, verkoopt aan een bijmoeder of 
vrouw, als een beeld van het overleveren aan de educatie. Hannah heeft dus in die zin "geen zoon", 
als een beeld van de islam. Het is het principe van het afstaan. De mens mag dus niet totaal 
blindstaren op God en altijd maar een kind zijn van God, maar de mens moet het onderwijs in om 
zelf als God te worden. Dit gebeurt ook in het diepste van het kruis waar Jezus roept : "Mijn God, 
mijn God, waarom hebt gij mij verlaten ?" Hier begint het onderwijs. Hier begint de islam. Het 
sieraad van de islam is vaak onbegrepen. "Tot het hart van Hannah kwam hij." Hij kwam hier tot 
haar diepte, tot de diepte van de islam. Dit is dus de achterliggende psychologie van de islam.
 
116. Het gebeurt wanneer zij aan de borst van Hannah zijn, wanneer zij van haar melk drinken. Dan
geeft zij hen de winterdroom. De melk verlamt hen, verblind hen, en prikkelt de zintuigen op een 
vreemde manier, om hen te verwarren, te misleiden, opdat zij haar nooit kunnen vernietigen. Zo 
ervaren zij kou, als een geboorte op aarde. Zij gaan in deze kou ten onder of worden gedreven tot 
Hannah's hart.

De moeder staat haar kind af voor het onderwijs, zodat het kind ook zelf als een moeder kan 
worden. Zou dit niet gebeuren, dan zou het kind vastgroeien.
 
117. De melk was de reden dat het een vrouwenplaneet was. Ook Egau, in al zijn kracht en 
pezigheid, kon nooit zo sterk worden als een vrouw, door deze melk.

Juist waar dit niet gebeurt, waar de esoterische islam niet bestaat, groeit de mens vast en gaat door 
deze verdichting over de vrouw heersen. Dit gebeurt waar geloofs-projectie plaatsvindt, waar de 
mens helemaal wegzakt in het idee dat de mens een kind van God is, als een schoothondje.
 
118. Toen ik terugkeerde tot de planeet en zag dat de aarde en de planeet ineen gesmolten waren, 
kreeg ik veel meer herinneringen. Het was alsof er iets ontwaakte in mijn hersenen. Ik kon mij 
herinneren dat ik op de planeet was geboren, en ik werd door wilden opgevoed. Ik kon dwars door 
mijn hersenen heenkijken. Telkens als ik wat opmerkelijks deed of behaalde, dan werd dit beloond 
met een kraaltje. Soms werd het ook beloond met het kunnen dragen van een speciale veer. Zo 
ontstonden er rangen en kasten. Veel kraaltjes van een lagere waarde konden dan weer vervangen 
worden door een kraaltje van een hogere waarde. Ik werd opgevoed met de gesel, en een groot 
aantal andere soort van straffen die werden uitgevoerd wanneer ik niet genoeg gehoorzaamde.

Alleen als het kind eerst loskomt van de moeder, bij de geboorte, bij het volwassen worden en een 
vrouw krijgen, en door de educatie waarvan dit een beeld is, kan het schokdraad aan beide kanten 
van het pad komen, opdat de mens op het pad blijft.



 
119. Elke dag bracht ik een lange tijd door in de arena. Hier werd ik voornamelijk opgevoed. Hier 
moest ik geoefend worden en sterk. Er was geen medelijden in de arena, zoals er geen medelijden 
was waar dan ook op de planeet. Hier werden ook de rangen en kasten bepaald en verdedigd. Een 
verliezer kon maar zo zijn rang of kaste verliezen. Dit hielp ons om alert te blijven, altijd op onze 
hoede. Vol trots waren zij die een bepaald item hadden gewonnen.

Het loons-principe is keihard. Er mag niet gesjoemeld worden, want dan is alles verloren. Het harde
onderwijs is een noodzaak. De mens moet zich disciplineren in de natuurkennis, want dit is de enige
weg tot leven. Er is een eeuwige, volkomen structuur waarvan niet afgeweken mag worden, en 
waarbuiten alles verwoest zou worden.
 
120. Ik herinnerde dat ik eens van de bruine kaste was. Ik was gevreesd. Maar ik kon me niet meer 
herinneren waarom ik niet meer van de bruine kaste was.

In de Var-boeken is de bruine kaste de kaste van de slavendoders, wat betekent dat elke slavernij tot 
het ego moet afsterven.
 
121. Sommigen zeiden dat als je een bepaalde hoge rang had bereikt in de bruine kaste, dan werd je 
gezonden naar de aarde om alles te verliezen, en dan moest je weer helemaal opnieuw beginnen. 
Het was een test, een grote test. Ik meende zoiets te herinneren, en nu had ik niets meer. Er werd 
gezegd dat zij die voor de tweede keer de bruine kaste binnenkwamen konden doorgroeien tot de 
hogere kaste.

Ook de bruine kaste is een beeld van de islam, waarin het kindschap tot de valse god moet sterven.
 
122. Ik wist dat ik de ijsvarkens moest verslaan om tot deze kaste te komen. Het zou mijn hart 
verwarmen, het zou mij doen laten leven. Maar ik stond als bevroren, alsof ik het had verloren.

De ijsdood is een belangrijke dood om het ego te laten afsterven. De ijsdood zondert de mens af, 
heiligt de mens. 
 
123. Ik voelde mij zwak en koud, en rende de dichtstbijzijnde wildernis in. Al gauw stond ik weer 
als bevroren. Een vrouw nam mij mee de wildernis in en leidde mij tot een moeder met haar kind. 
Ja, ik was wederomgeboren door de Duizen. Ik moest mijn weg hier zien te vinden. Ik moest 
opnieuw geboren worden, opnieuw beginnen, na zo diep te zijn gevallen uit de bruine kaste. De val 
was diep. Ik kon het me weer herinneren. Ik moest naar de aarde, naar een dal van doodskoppen en 
beenderen. Ik moest al mijn schatten en trofeeen verlaten, opgeven. Dat was de uiteindelijke 
opdracht van de bruine kaste.

De esoterische islam leidt tot het ijs, de afzondering, het toetsen. Ook "God" moet getoetst worden, 
want er zijn vele valse goden. De islam stopt niet als wij tot het ijs zijn gekomen. Het ego moet de 
ijsdood in. Het gaat niet om de islam op zich, maar om de diepere principes waarvan het een code 
is. Het is mythologie, als gelijkenissen.
 
124. Ik knipperde met mijn ogen en keek rechtstreeks in een woeste zee, en aan de andere kant was 
de moeder met haar kind. De vrouw naast mij sprak tot mij in een onverstaanbare taal, maar opeens 
verstond ik het. Zij was degene die mij inwijdde. Ze trok mij mee naar een kamp. Ik deed mijn ogen
dicht, omdat ik bang was.

Wij moeten afstand houden van het moeder-kind idee als het tijd is om de diepte in te gaan voor 
onderwijs. De moeder zal haar zoon overleveren aan een andere "vrouw". Natuurlijk is dit een 



ander deel van de moeder, een dieper deel. Maar zoals Jezus en ook David moet de mens op een 
plaats komen waar hij uitroept : Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten ? (Psalm 22) De
mens moet de brug over om contact te maken met een andere wereld.
 
125. Ik moest zien te overleven op deze idiote planeet. Een hol leidde tot diep onder de grond, in de 
diepte van Hannah, tot diep in haar hart. Ik had haar mes nu. Ik kon deuren openen. Ik hield haar 
hart in mijn hand. Maar ik was de gevangene van dit hart.

De mens moet de dichtkunst leren kennen die gebruik maakt van zulke metaforen, zoals ook de 
Psalmen. In de amazone taal is de letter R de letter van de psalmen. In de oer-hiëroglyphen is dit de 
persoon met het mes. Het mes staat symbool voor de educatieve afscheiding. Alle afscheiding is 
slechts een metafoor voor onderscheidingsvermogen.
 
126. Zij ving mij op in de diepte. Zonder haar zou ik vallen, te pletter tegen de rotsen. Hannah 
schreeuwde in mijn hersenen. Alles ontwaakte in mij. Ik wist dat ik door haar gemaakt was, door 
haar getemd. Haar gesel hing over mijn lichaam, klaar om aan te vallen, of gewoon om mij te 
waarschuwen. Het temde mij, maakte mij alert. Ik hield me vast aan haar been, want ik voelde me 
duizelig.

Hier ontvangt hij het schokdraad. Als we het schokdraad hebben ontvangen, kunnen we niets anders
meer dan het pad te bewandelen. Er is slechts één mogelijkheid. Alle andere paden leiden tot de 
dood. Het schokdraad betekent de enige weg. Er zijn geen andere mogelijkheden. Alleen degene die
deze ervaring heeft gehad weet ten diepste wat het is.
 
127. Op haar schip zocht ik warmte, maar ik vond het niet.

Wij vinden geen warmte voordat we de ijsdood zijn gestorven.
 
128. Het schip voerde dieper in Bosse.

Bosse is het ijsgebied. Zonder Bosse is er geen leven mogelijk. Alleen in het diepste ijs is doorgang.
Bosse is de winterdroom gegeven door Hannah's melk. Samuël moet tot de aarde gaan, voor 
onderwijs. Samuël moet tot de wijsheid van de esoterische islam komen, tot haar metaforiek. Hij 
moet het letterlijke achter zich laten, oftewel verdiepen.
 
129. 'Dit gebied is nu van ons,' sprak ze. 'Achter de stad zijn de vlaktes van de ijsbuffels. De stad 
bestaat niet meer. De vlaktes zijn van ons. Ik wil dat je de jacht op de ijsbuffels begint. Jij bent een 
ijsjager.'

Alleen in het ijs, in de afzondering, kunnen we doeltreffend op het ego "jagen", in de zin van tot de 
cryptische waarde van het ego komen. Het ego heeft geen waarheid, maar waarde. De leugen is het 
raadsel van de waarheid. Het "jagen" heeft de betekenis van rangschikking, zodat de mens zichzelf 
onderwijst.
 
130. De ijsbuffels waren groot, snel, met gevaarlijke horens en slagtanden. We moesten ze 
besluipen, en van ver af beschieten. We trokken onze bogen, en gingen op pad. Hannah liep voorop.
We schoten op een kudde ijsbuffels, en zetten de jacht voort op de ijsbuffel die we geraakt hadden. 
We hadden beiden een ijsbuffel geraakt, en die waren direct verzwakt en niet meer zo snel als de 
anderen. De achtervolging begon. Hannah had mij een speer gegeven die ze ergens bij de verbrande
stad had gevonden. Ik wierp mijn speer af op het verzwakte en verwonde dier. In dolle woede rende 
ik op het dier af om het de keel door te snijden. Ook begon ik het dier overal in zijn rug en buik te 
steken. Het bloed gonsde uit het dier, en al snel zat ik helemaal onder het bloed.



De speer is de metafoor voor de ijsdood. Het is een afstandswapen. Het mes scheidt, maar de speer 
brengt afstand, tot het moment dat de dood van het verslaafde ego intreedt. 
 
131. Er lag hier niet echt ijs. Het was ver onder de grond, in de dieptes van Bosse. Het was hier veel
warmer. De buffels hadden een donkere huid, maar omdat ze in het Bosse gebied waren werden ze 
ijsbuffels genoemd. Hun huid leek heel teder, dun en flexibel. Verderop schenen wat meer 
langharige ijsbuffels te zijn, die dichtbij water leefden. We besloten een jachttent hier op te zetten. 
Ik wist dat we hier goed konden overleven. Hoe dieper we onder de grond kwamen, hoe warmer het
werd, en het vlees van de ijsbuffel was goed voedzaam.

Het ego moet "gegeten" worden, dieper verwerkt, opdat we tot de waarheid komen die het 
verborgen houdt.
 
132. Op een dag bleek alles mis te gaan. We hadden beiden een bepaalde ijsbuffel geraakt, en 
plotseling leek er sneeuw van alle kanten aan te komen, als machtige golven, als een lawine, en toen
werd bij mij alles wit voor mijn ogen. Ik wist niet waar ik was. Onder de grond of boven de grond. 
Het geluid scheurde bijna mijn botten. Ik gleed uit, en zag ze ineens heel dichtbij. Ik begon als een 
bezetene met mijn speer te steken, en dat scheen goed te helpen. Ik rende dapper op de beesten af, 
om ze neer te halen. Ik sloeg mezelf hard op mijn borst, en begon met de speer hun organen los te 
trekken. Ik hief de grote organen op, die mij bedekten met bloed, en krijste en gromde zo hard als ik
kon. Ik was woedend. Ik riep naar Hannah. 'Het medicijn is gekomen,' sprak ze.

Dit is een belangrijk vers. De beesten verbergen ook een dieper ijs wat nodig is tot volkomen 
afsterving van het ego. Zo komt de mens tot het eeuwige ijs. Dit is een machtig medicijn. Dit is 
waartoe de esoterische islam leidt.
 
133. 'Wat is het ?' vroeg ik. 'Een diepere moraal,' sprak ze.
'Dat is wel nodig met die huidige moraal hier op deze planeet,' sprak ik. 'De medemenselijkheid is 
hier ver te zoeken.'
'Omdat jij er niets van begrijpt,' sprak ze weer. 'Jij hebt geen kennis van gedrags-codes hier en 
waarvoor het goed is.'
'Misschien,' zei ik.

Alles wordt doorvertaald tot diepere principes. Niets staat op zichzelf.
 
134. We gingen terug naar haar schip.
Er leek hier ergens een groot gat in de grond te zijn, waarmee het schip stroomafwaarts ging, tot 
diep onder de grond. Hannah sprak dat we nu dieper onder Bosse gingen dan ooit. We kwamen aan 
bij duistere vlaktes. Hier was waar Bosse overliep in een ander gebied.
 
Het ijs-gebied loopt over in het duisternis-gebied, tot verdere afsterving van de lagere aardse 
zintuigen die de mens verslaafd houden.

135. Dit was het gebied Areta. Er schenen hier vreemde dingen te gebeuren. Mensen werden hier 
gefokt tot varkens door een bepaald soort voer. Ik ging een rimboe binnen, maar kwam al snel in 
een valstrik terecht. Ik was op een net gestapt, wat snel naar boven schoot, en zo hing ik daar. 
Hannah was nergens te vinden. Een paar vrouwen kwamen aanrennen. Ze zagen er woest uit, en 
hadden speren op mij gericht. 'Vreemdeling,' riepen ze. Ik kreeg buikpijn.

Speren zijn een teken van de ijsdood van het ego, in de afzondering, waardoor de mens tot het 
nachtgebied in de onderwereld komt. Hier moet de mens de heilige, hemelse natuurzintuigen 



ontwikkelen.
 
136. Daar kwam Hannah aan. Ze deed niets. Het leek wel een code dat vrouwen elkaar vaak hun 
vangst gunden. 'Goede vangst,' sprak Hannah. Ik kreeg meer vreemde gevoelens in mijn buik. Ik 
keek woedend naar Hannah.

Weer draagt Hannah haar Samuël over aan andere "natuurvrouwen" die symbool staan voor de 
verdere educatie, de verdere natuurprincipes. Haar Samuël begrijpt dit niet, en worstelt hiermee, al 
toetsend. 
 
137. 'Hoe bedrieglijk jij bent, Hannah,' sprak ik nijdig. 'Ik ben je niets verschuldigd,' zei Hannah.

Een kind zal altijd denken dat het bij z'n moeder zal blijven, maar de realiteit is dat het kind 
onderwezen moet worden door andere archetypes. De moeder staat nooit op haarzelf, maar is in 
samenwerking met haar andere dynamieken. Dit is de mechaniek van kennis. Een kind moet hieraan
wennen, en zal eerst protesteren, omdat het de warme baarmoeder moet verlaten. Dit is een normale
reactie. Het kind krijgt het koud, raakt in de war en zal het moeten toetsen wat er gebeurt. 
 
138. 'We trokken samen op, verrader,' zei ik.

Haar Samuël voelt zich verraden. Hij dacht dat het altijd zo zou zijn, maar het leven is anders. 
 
139. 'Wen er maar aan,' zei Hannah.

Haar Samuël moet zich erbij neerleggen dat het leven soms een andere weg gaat. Toch is dit weer 
de diepte van Hannah zelf. Hij ontmoet dus gewoon andere, diepere delen van de moeder. 
 
140. Ik probeerde mezelf uit het net te worstelen, maar alles zat goed vast.

Haar Samuël wordt een vaste weg getoond, waar hij niet van kan afwijken. Het is de heilige 
onweerstaanbaarheid en onontkomelijkheid van de kennis.
 
141. 'Jij bent hier op ons gebied, dus jij bent ons bezit,' zeiden ze.

Hij moet volledig deelkrijgen aan de ervaring, en volledig in het bezit komen van de andere kennis-
dynamieken.
 
142. 'Wat een vreemde manier van redenatie,' sprak ik.

Hij kan het nog niet vatten. Het begrijpen heeft tijd nodig. Hij moet geduld leren. Voor zover het 
lijden is moet hij dat leren aanvaarden. De natuurkennis gaat niet buiten het kruis om.
 
143. 'Waarom is dat zo moeilijk voor jou te begrijpen ?' zei Hannah.

Hannah is al veel verder dan hem, omdat Hannah zijn hogere zelf reflecteert. Er is dus een grote 
kloof tussen Hannah en hem. Die kan hij ook niet zo snel overbruggen.
 
144. Ik zuchtte. Eén van de vrouwen greep een gesel van haar heupen en ranselde mij af. Toen werd
ik uit het net gesleept. Ik werd geslagen totdat ik bloedde. Ik kreeg een touw om mijn nek, mijn 
handen werden achter mijn rug vastgebonden, en ik werd naar een paal geduwd, waaraan ik 
geknield werd vastgebonden.



Dit is dus weer het schokdraad wat nodig is om het pad te blijven. Dit gaat heel diep, omdat het een 
lang pad is. Zoals het pad ingewikkeld is, is het schokdraad ook ingewikkeld.
 
145. 'We kunnen hem fokken tot een varken,' sprak één van de vrouwen. 'Er zijn nog wat 
varkensrijders die een varken nodig hebben.' Ik voelde me verslagen, en liet mijn hoofd zakken.

Het varken, het beest, is hier een beeld van het ego. Het ego moet bereden worden in plaats van 
andersom. Deze metaforiek is nodig om het ego een plaats te geven. 
 
146. 'Of hij kan een slaaf worden,' zei een andere vrouw.

De slaaf is een beeld van degene die op het pad blijft.
 
147. 'We zullen zien of hij kan knielen en gehoorzamen,' werd er gezegd. Toen lieten ze me alleen 
voor een tijdje. Ik viel in slaap en werd later wakker gemaakt. Een naakte vrouw stond voor me. Ze 
leek woest en wild, en hield een mes dichtbij mijn hoofd. 'Wil je leven of sterven ?' vroeg ze streng.

Het mes is een beeld van de afscheiding, de afzondering, als beeld van het 
onderscheidingsvermogen. 
 
148. 'Wat is makkelijker ?' vroeg ik.

Hij tast hier alles af.
 
149. 'Sterven,' sprak ze. 'De levenden worden hier gemarteld en gedwongen een slaaf te zijn, 
gedwongen om zich aan ons te onderwerpen.'

Het gaat zoals gewoonlijks diep. Dit zijn allemaal metaforen. Als de mens die metaforen leert 
begrijpen is het leven dragelijker, als een school in plaats van een oorlogsveld.
 
150. Ik dacht dat ik misschien zou kunnen ontsnappen, dus ik zei : 'Leven.' Ze lachte. 'Wat als ik nu 
gewoon je strot doorsnijdt, dan ben je van alles af.' Ik was bang voor de dood. Ik wist niet wat ik 
ervan kon verwachten en wat me na mijn dood zou opwachten. Ik had vaak gehoord dat het na de 
dood nog wel erger was. Daarom smeekte ik haar om mij in leven te houden. Maar ze was 
meedogenloos. Ze begon in mij te snijden, en ik begon hevig te bloeden. 'Laat hem leven,' werd er 
geroepen. Een andere naakte vrouw kwam aangerend. 'We hebben slaven nodig,' sprak ze, en begon
mijn wonden te verbinden. De andere vrouw die mij gesneden had begon te grommen. 'Die slaven 
vreten al ons voedsel op.'

Het gaat nooit verder dan het kan gaan. Alles is gebonden aan de strenge wetten van de kennis. Dit 
zijn ijzeren wetten die niet verbroken kunnen worden. Het stopt waar het moet stoppen. Het is een 
school.
 
151. 'Welnee, zij zullen uitgehongerd worden zoals alle andere slaven hier. Deze zal heus niet 
anders behandeld worden,' werd er gezegd.

De uithongering is het beeld van de leegte waarin de mens loskomt van het oppervlakkige, 
ononderwezen en ongeletterde ego en aangesloten kan worden op de natuur-diepte.
 
152. 'Uitgehongerde slaven op varkens,' lachte de vrouw met het mes. 'Wij heersen over ze, het zijn 
zwakkelingen. Kijk, ze kunnen niets doen.'



Alleen zij die de leegte in zijn gegaan (ragnarok, ramadan), als een symbolisch vasten, kunnen het 
ego berijden, het varken.
 
153. 'Alle mannen zijn zwakkelingen. Daarom zijn ze aan ons onderworpen. Deze laten we leven.'

Waarom is dit verhaal, deze mythe van de Vur, zo belangrijk ? Het laat de natuurlijke orde zien. De 
man is het beeld van het luisteren, en de vrouw is het beeld van de vruchtbare kennis, de bron, en 
deze geslachtelijke dualiteit zit in ieder mens. De man is het kanaal, dus die moet open zijn, en 
gevoelig.
 
154. Ik wist dat dit geen genade was, maar dat ik waarschijnlijk was voorbestemd voor grotere 
wreedheid.

Genade bestaat niet, omdat de mens tot zelfverwezenlijking moet komen, door persoonlijk loon. De 
mens kan het niet van een ander verwachten. De mens is zelf deze dynamieken, die een ander alleen
maar kan weerspiegelen. De mens moet worden en zijn, wat ook de Hebreeuwse betekenis van het 
woord jehovah is, en wat komt uit de Egyptische kepra mysteriën. Alleen als het persoonlijke ego 
van de mens sterft, oftewel herzien wordt in betekenis in de kepra mysteriën van Egypte, waarvan 
de vuilverwerker, de kever, een beeld is, dan kan de mens door de hemel opgenomen worden, zoals 
dit ook in de Valkyrische-Germaanse mythologie gebeurt. Alleen zo zal de mens door de valkyries, 
de amazone strijdgodinnen, verkozen worden. Dit is dus geen daadwerkelijke strijd, maar een 
school. Valkyries zijn onderwijzeressen die hun leerlingen belonen en naar een volgende klas laten 
doorgaan, en de spijbelaars overslaan.
 
155. Ik keek de vrouwen smekend aan, maar ik kreeg meedogenloze blikken terug.

Er zijn harde regels op school, anders zou het een zootje worden. Er moet eerst gewerkt worden, en 
dan pas verdiend. Genade is een valstrik, een leugen, want zo zou het kind beloond worden terwijl 
er geen verandering is geweest, en zo zouden beroepen totaal verkeerd uitgevoerd worden, wat een 
groot gevaar voor de samenleving zou vormen. Vandaar dat de valkyries preventief bezig zijn.
 
156. Bosse begon te smelten. Het was altijd een ijsgebied geweest, maar dat werd nu veel minder. 
Toch waren de winters koud en streng. Ik ving daar niet veel van op, want ik was een gevangene 
diep onder de grond in het gebied Areta, een gebied van rimboes en jachtvlaktes. Hier woonden de 
varkensrijders.

In de diepte van het ijs sterft de mens (het ego) om in het nachtgebied te komen, waar de rollen zijn 
omgedraaid, want hier berijdt de mens het ego in plaats van andersom. 
 
157. Er was geen genade voor mannen. Mannen waren verdoemd en zonder hoop. Er was geen 
vergeving voor hen die als man geboren waren. Ik moest me daarbij neerleggen.

De man, het zintuig, mag het niet lui in zijn schoot toegeworpen krijgen. Het zintuig moet naar alle 
eerlijkheid getraind en ontwikkeld worden, door eigen verdienste. Dit kan niet buiten de mens zelf 
omgaan. De mens moet zelf veranderen, anders leeft de mens in een leugen.
 
158. In de arena kon ik mezelf tenminste verdedigen tegen wreedheid, en ik merkte hoeveel woede 
en wreedheid er in mezelf zat. Ik was een beest, maar daar hadden ze het zelf naar gemaakt. Ze 
schenen het aan te moedigen. Er werd niet ingegrepen. Zo kon ik mezelf in leven houden, en zo kon
ik voorkomen dat ik compleet gek werd, maar ik had al het gevoel dat ik gek geworden was. In de 
arena kon ik mezelf opwerken tot hogere rangen, en ik begon kettinkjes te krijgen, kraaltjes en 
veren om mijn territorium af te bakenen.



Dit is dus geen daadwerkelijke arena, maar een school waarin de student worstelt met het 
onderwijs-materiaal en zo wordt ingewijd.
 
159. Mijn nieuwe bezitsters waren zelfs ruiger. Ze maakten mij naakt en kaal met een mes, en 
verfden alles rood boven op mijn hoofd, waar eerst mijn haar was.

Het mes zorgt ervoor dat we los worden gesneden van de stadse conditionering, zodat er niets 
tussen ons en de natuur is. 
 
160. Ik keek dit alles met lede ogen aan, en wist dat ook ik het zou verliezen zoals deze jongens. Ik 
voelde mij zwakker en zwakker worden, mezelf verliezende. Mijn geweten werd onderworpen aan 
de vrouwen. Angsten doofden mijn identiteit en moraal volledig uit. Ik was één van hen geworden.

Dit is een volkomen proces. Het mag niet ergens halverwege stoppen.
 
161. Ik begon in mezelf te filosoferen hoe ik hieruit kon ontsnappen. Maar ik kon het niet in mezelf 
opbrengen. Ik was verlamd van angst. Deze vrouwen moesten gestopt worden. Maar hoe ?

Angst is een beeld van de voorzichtigheid als tegenovergesteld aan het blinde geloof. 
Voorzichtigheid oefent de zintuigen. Blind geloof doet dit niet.
 
162. Er waren strenge, onverbiddelijke hierarchieen. Ik moest hier aan wennen, maar gleed steeds 
dieper in deze poel. Ik begon mijn houvast te verliezen, mijn zekerheden. In de arena moest ik mijn 
weg omhoog zien te vechten. Ik mocht nog van geluk spreken dat ik nog leefde. Ik herinnerde mij 
Egau. Ik ging kapot van de buikpijn en de angst. De vrouwen grepen niet in. Het was de strakke wet
van de arena.

De mens moet hier volharding leren op het eeuwige Pniël en niet stoppen met toetsen voordat het 
bewijs geleverd is. Met minder mag een mens geen genoegen nemen.
 
163. De nachtmerries over Egau kwamen terug. Ik moest hem verslaan, en gelukkig brachten ze mij
terug tot de arena waar ik weer een kans had om te overwinnen.

Dit gaat over het begrijpen van de islamitische esoterie.

164. Woeste ogen keken mij aan. Sommige beesten hadden mijn aanwezigheid ontdekt.

De islam heeft zijn eigen geesten die verslagen moeten worden. 
 
165. Vrouwen reden op zulke beesten. Het gebrul van de beesten kon het verstand tot slaaf maken. 
Daarom werden deze beesten ook volop gebruikt in de slavenjacht. Vrouwen probeerden het gebrul 
van de beesten vaak na te doen in de slavenjacht, om hetzelfde effect te krijgen, namelijk dat 
mannen duizelig zouden worden, en zich aan hen zouden onderwerpen. Ook wekte het gebrul van 
de beesten angst op in de harten van mannen. Het was alsof hen verteld werd dat ze verloren 
hadden, en dat het gedaan was met hun vrijheid, en dat dat de enige zekerheid was die ze hadden.

Angst is het begin van de wijsheid. 
 
166. De meest eenvoudige manier om een beest tam te maken was door castratie, het afsnijden van 
de ballen. Ze konden goed gebruikt worden in de oorlog en in de jacht. Woest brullende beesten 
waren volgens de vrouwen het geheim van de vrouwenplaneet. De vrouw kon nooit aan de macht 



komen zonder de beesten.

Het beest spreekt niet en is daardoor een beeld van het geheim. Door het geheim beveiligt de vrouw
haarzelf. Alleen aan de ingewijden zou het geopenbaard kunnen worden.
 

HET BILHA COMMENTAAR

1. HET LAM

1. SEPTUS was mede verantwoordelijk voor het installeren van de duivelsverzen om slavernij in te 
voeren, en om vrouwen onder de mannen te stellen. SEPTUS is een soort van gif wat mannen 
bekrachtigt en vrouwen verzwakt. Dit is ook een heel groot fundament van de valse kerk.

Dit is wat door de zondeval gebeurde, en wat beschreven wordt in Genesis 3 : 16 :
“Tot de vrouw zeide de Here: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met 
smart zult gij kinderen baren; en u zal hierom uw man willen vernietigen (Hebreeuws, willen 
verslinden), en hij zal over u heerschappij hebben.” Dit is ook de reden waardoor de mannelijke god 
ging heersen, maar in de diepte is dit juist het voorhangsel opgesteld door de Moeder God, opdat zij
Haar niet zouden vinden. Er kwam door de zondeval een scheiding tussen de Godin en de mens. Dit 
was de vloek door Haar ingesteld.

In het Hebreeuws zien we echter diepere dimensies in dit vers. De man is de iysh, wat ook 
dienstknecht en slaaf betekent, als de helper van de vrouw. In de Septuagint, het Griekse OT, kan 
heerschappij hebben ook gewoon vertaald worden met “invloed hebben op”. De pijn van het baren 
kan ook vertaald worden met “irritatie” in het Grieks.

In het Aramees wordt het woord Baal gebruikt voor man. Dit is ook de naam voor Hadd, Hat. Hat is 
het Assyrische orakelsysteem van de offerdienst, waarin de wil van de goden werd geinterpreteerd 
door de ingewanden of de lever van het offer. Hier zien we dus de dualiteit van de zondeval. De 
boom van kennis is Assur in Ezechiel 31, en Eden wordt in verband gebracht met Lebanon, wat 
“witte steen” in het Hebreeuws is. In Openbaring 2 wordt deze steen aan de overwinnaars beloofd.

In Leviticus 2:1 zien we de lebownah als de witte wierook als het reukoffer. Dit is een beeld van de 
Lebanon. Het reukoffer is in Openbaring 8 het beeld van de gebeden en de psalmen. In die zin is het
paradijs dus ommuurt door de literaire constructies van de psalmen, wat het ware geheim is van de 
witte steen, de Lebanon, wat zijn climax heeft in de boom van kennis, het Assyrische offer-orakel. 
Dit zijn geen letterlijke offers, maar dit is metaforisch.



De zondeval is in die zin dualistisch gezien het komen tot inzicht. De mens moet hiertoe eerst aan 
zichzelf sterven. Ook de oorspronkelijke Levitische kijk op de zonde was dualistisch van aard. Het kon
twee betekenissen hebben. Dit is de schoonheid van de esoterie, terwijl de exoterie alleen maar één
kant van het verhaal kan zien, en daardoor vastloopt. Vanwege de diepte is het dus de esoterie die 
uiteindelijk tot een exotische kijk komt in plaats van een exoterische. Hierin ligt een groot verschil. 

2. Zij komen dus op de aarde als vrouwen, maar zijn tegelijkertijd verraders aan het adres van het 
vrouwelijk geslacht. Zij doen dus geen eer aan de originele waardigheid van de vrouw, maar geven 
een misvormd beeld van wat een vrouw is, en doen dit ook met betrekking tot de man. 

Dit is het boosaardige geslacht genaamd “de dochters der mensen” in Genesis 6, die komen om zich
te onderwerpen aan de mannen van naam en om dit geslacht groot te maken. Hierdoor moest de 
zondvloed komen, het oordeel over de afgevallen mens. Zij hebben gelogen over de oorsprong van 
de man en de vrouw. Zij hebben alles omgedraaid. In de gnosis worden deze valse vrouwen “nakers”
genoemd. Zij leiden de mens af van de diepere kennis, maar zijn ook slechts een voorhangsel van de
Moeder God. 

3. Een merkteken van de staat, als een brandmerk, zodat de mens zou doen wat de staat van hen 
verwachtte. De staat speelde dus voor God, en in die tijd werd men door het zwaard gedwongen om
dit merkteken te nemen. Als je dit niet deed, dan werd je mogelijk vervolgd, gevangen gezet, 
gemarteld en gedood. De tijd van de inquisities heeft niet veel aan de verbeelding overgelaten.

De mens werd verstoten door de Moeder God vanwege zonde, test en opdracht, en de mens werd 
onder de Demiurg gezet, de blinde vader god, die alleen het paradijs kan zien als door een sluier. De 
blinde god gaf zijn macht toen aan zijn zoon, het licht, zoals de draak zijn macht gaf aan het beest. 
Iedereen moest dit duo aanbidden, en het merkteken ontvangen. In de Griekse grondtekst was het 
merkteken van het beest oorspronkelijk geen nummer maar een symbool, een christogram : Chi-Xi-
Sigma, Christus. In 325 werd door het concilie van Nicea, door keizer Constantijn vastgelegd dat 
Christus de enige weg tot God is, en God Zelf is. Dit werd het merkteken van de orthodoxie, en een 
ieder die dit merkteken niet aannam werd vervolgd.

4. Hele volksstammen werden uitgeroeid, en het verstand kwam geheel onder de macht van het 
regerings-apparaat wat netjes van geslacht tot geslacht werd overgedragen.

Het Romeins-christelijke rijk wat onstond was het ijzeren beest waar alles en iedereen zich aan 
moest onderwerpen. Het maalde alles plat. Het was een wachtwoord-dictatuur. Daniel 7 : 7-8 : 
“Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig 
sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn 
poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. Terwijl ik op die horens lette, 
zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor 
uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.” 

Dit rijk zal in vlammen vergaan als het oorspronkelijke terug zal keren, de matriarchie van de 
amazone kennis. In het Aramees is dit de komst van de urim, de toetssteen, de JANA in de amazone 
taal. De oorspronkelijke (amazone) zal terugkeren gehuld in lamsvel. Het ijzeren beest zal regeren 
tot “tijd, tijden en een verdelende tijd”. Tijd heeft als wortel “menstruatie, vuilheid, vuile lap”, wat 
dus slaat op de komende amazone, de Heerin, die het lamsvel draagt, en haar legers.

5. Hierin heeft de patriarchie het hoogste woord, en is de matriarchie ver te zoeken en afgezwakt. 



Dit is een werk geweest van de vurige pijlen van SEPTUS die de vrouwelijke vruchtbaarheid wilde 
beteugelen, en die daar altijd bang voor is geweest. De vrouw moest voortkomen uit de man, als 
zijn slaaf.

Septus wordt in de Vuh, het eerste grote boek van de Amazone Bijbel, beschreven als de Heilige 
Geest in het grote christelijk-orthodoxe complot van het Romeinse Rijk. Daar hoeft niet grenzeloos 
overdramatisch over gedaan te worden. Het is iets waar de amazone initiaat doorheen moet, als 
door een voorhangsel. De Heerin test hierdoor. De naker is een schaduw van het komende amazone
rijk. 

6. In zijn val groeide SEPTUS uit tot een verschrikkelijke poortwachter. Hij is een gevaarlijke macht 
van de dood, een macht die brandmerkt tot slavernij door de mannelijke monopolie en 
superioriteit.

Septus moet dus overwonnen worden, maar bovenal : begrepen. Ook Septus wordt door de Heerin 
gebruikt om de mens die naar Haar zoekt te initiëren. De mens wordt door Septus getest. Zij die niet
door het hele Septus mysterie komen zullen sterven. Het gaat hier dus om een nieuwe doctrine. 
Septus wordt een poortwachter genoemd, wat betekent dat als we met Septus niet klaarkomen, 
dan zullen wij niet binnengaan. In de Vuh, het eerste grote boek van de Amazone Bijbel, wordt 
Septus diepgaand besproken.

7. SEPTUS is de essentie van het gif waardoor de man ging heersen over de vrouw. Het was een 
vloek daaraan verbonden.

Hier zien we weer de zondeval, het eten van de verboden appel, oftewel de slangenbeet. Het is een 
slangenboom, en de slang is het beeld van het touw, van de gebondenheid. Het is het zaad van de 
slang waardoor de man ogenschijnlijk ging heersen, maar dit was juist om de boosaardige 
mannelijke geest uit te schakelen. Het was een strategie van de gnosis. Het was een valstrik.

8. SEPTUS houdt het vrouwelijke, het vruchtbare, het wapen, opgesloten. Dat is waarom wij de 
oorlog tegen hem moeten beginnen. 

Hier is de oproep tot de oorlog tegen Septus die in de Vuh volop wordt besproken. Septus is dus de 
beveiliging van het matriarchische amazone wapen, een onderdeel van Haar vruchtbaarheid. Zij 
heeft Septus dus geschapen voor een groot doel. Het allerbelangrijkste is om de dualiteit van Septus
te leren kennen. Vandaar dat de oorlog in balans gehouden moet worden door de seizoenen-leer. 
Het lijden moet ook aanvaard en begrepen worden. Het gif is ook om te ontwaken. Zij die de Heerin 
begeren, als de begeerte van de hogere kennis, zullen door het gif uiteindelijk ontwaken, maar zij 
die de hogere kennis hebben afgewezen en hun eigen pad volgen zullen door het gif in slaap vallen 
en sterven.

9. Mede door SEPTUS kwam er een veel te eenzijdige kijk op instrumenten, tunnel-visie, kortom 
kortzichtigheid. 

Septus zet zijn gevangenen tegen elkaar op in de Romeinse arena door hun kortzichtigheid en 
hoogmoed. Septus werd machtig door zijn plaats in de drie-eenheid als de Heilige Geest. Dit werd 
zo vastgelegd in de verschillende concilies van de kerk. Zij die de Heilige Geest en Jezus niet als God 
beschouwden werden vervolgd. Deze drie-enige God was volgens de kerk niet geschapen. Zowel 
Jezus als de Heilige Geest waren niet geschapen, terwijl anderen beweerden dat zij wel waren 
geschapen en niet God zelf waren.



10. Het is een strijd tegen de lams-macht van geld, beheerst door dit hebzuchtige lam. De hele 
wereld wordt erdoor beheerst. 

Het lam is het symbool van het orthodoxe christendom, de bloedoffer-religie. In hoeverre dit 
bruikbaar is zullen we gaan zien. Stelselmatig zal er gezocht moeten worden naar een metaforische 
betekenis in plaats van een letterlijke betekenis. Het christendom heeft haar eigen geld-systeem, als 
een offer-systeem. Dit wordt voortgedreven door het lam. In het OT was het lam oorspronkelijk een 
boosaardige geest die verslagen moest worden in het oorspronkelijke Aramees. Lucifer werd uit de 
hemel geworpen, en werd geboren op aarde als Jezus Christus. Dit is de reden waarom de 
Israelieten Jezus afwezen. Ook in de Latijnse bijbel wordt Jezus gelijkgesteld aan Lucifer.

11. Het lamskleed zal gebruikt worden als kleding en tenten. Als de macht van geld is overwonnen, 
dan scheurt het voorhangsel, en kunnen wij zien op het heilige der heilige. Wit betekent 
verheldering, dat je ineens dingen gaat begrijpen.

De lijnen van de gnosis lopen hier dwars doorheen. Ook gaat dit dwars door de verhalen van Jezus 
heen. Daarom is het niet zwart-wit. De boosaardige geesten klaagden erover dat Jezus kwam om 
hen te kwellen. In het boek Openbaring wordt het huwelijk in het Aramees vertaald als 
martelaarschap, het kwellen. De vrouw streed tegen het Lam en overwon, waardoor Zij het lamsvel 
droeg. Dit is het nieuwe Jeruzalem, de tent die uit de hemel neerdaalt.

12. Het fundament is de inheemse plaats, de onderwereld, oftewel de innerlijke wereld. In diepte 
betekent het herinnering, als het openen van de zintuigen.

Alle gnosis is al opgeborgen in het verleden. De mens moet leren interpreteren, leren herinneren.

13. De lap van het lam wat de dochter draagt is vuil. Zij komt om te mengen en om de tucht te 
herstellen. Mengen, vuilmaken, om zo de baarmoeder in te gaan voor een nieuwe geboorte. 

Alles van de vijand is bruikbaar. Dit is hetzelfde idee in het hindoeisme, waarin Brahma de sluier van 
illusies, Maya, gebruikt om te scheppen.

14. Wassen betekent verspreiden, een inval doen, en bedekt worden. Wassen heeft te maken met 
de oorlogsvoering en de jacht. Wassen betekent zwart maken, donker maken, alhoewel het ook 
witmaken kan betekenen.

De vuilheid van de wildernis is schoner dan de schoonheid van de stad. Omdat wassen heeft te 
maken met de oorlogsvoering in de wereld van ziel gaat dit ook gepaard met veel bloed. In die zin is 
het christendom een halve slag gedraaid, want het bloed van de vijand moet vloeien, en niet van 
een plaatsvervangende afgod.

15. De leegte is de beschermer van de afgrond, de tuchtplaats, het beeld van de vrouw, de moeder 
God. Alleen door de leegte kan tot haar genaderd worden, door helemaal los te komen van het zelf, 
als een leeg vat. 

De kracht van de geschiedenis is de kracht van de leegte die onder de geschiedenis ligt. Die leegte 
dient ingegaan te worden. Alleen zo kan de geschiedenis verstaan worden en tot nut worden.

16. Zij draagt het water-medicijn om in te wijden in de oorlog. De zee is ook de afgrond.



Het Azteekse Water-medicijn in de Azteekse Kalender, het Atl-medicijn, was bedoeld om op te 
wekken voor de strijd. In de grondteksten is water ook een oorlog, wat beschreven wordt als een 
zaad, en dit zaad is vuil. Het Azteekse Water-medicijn zorgt ervoor dat je toewijding krijgt aan de 
beproeving van het conflict, omdat het je zuivert. Juist door de toewijding aan de oorlog wordt het 
gif medicinaal. In de grondteksten is Mayim het Hebreeuwse water-medicijn, het oorlogs-medicijn, 
wat erg vuil en giftig is, maar wat een merkteken maakt als een belangrijk fundament in je leven.

17. Wijsheid betekent oorlogs-kunde.

De Vreze des Heeren is het begin van de wijsheid. Wijsheid betekent in de grondteksten ook 
oorlogs-kunde. In de amazone taal is dit Vuh. De Vuh is het eerste grote boek van de Amazone Bijbel
waarin de oorlogskunsten in de wereld van de ziel onderwezen worden.

18. Zo wordt voor de troon de boog ontvangen, voor de oorlog. Zonder tucht kan deze boog niet 
ontvangen worden. Zonder als een leeg vat te komen, zonder zich aan de voeten van de moeder 
God te onderwerpen, kan de boog niet ontvangen worden.

Eerst moeten wij ontwapend worden voor de troon van de Heerin. Alleen de tuchtigingen en het 
onderwijs zal ons klaarmaken om zo het wapen te ontvangen. Het wapen is beveiligd door een 
alarm, zodat er geen misbruik kan plaatsvinden. De tucht brengt hiervoor de nodige merktekens in 
daartoe opgestelde patronen.

19. De troon is het verborgene, een brug, een strijdwagen. Door tot de troon te komen wordt de 
boog ontvangen en de strijdwagen.

Zij die het verborgene niet kennen zullen nooit tot de troon kunnen komen. De Ammonieten zijn in 
de grondtekst het beeld van de verborgenheid, de verdonkering en de verzameling. Vandaar dat de 
Israelieten hen moesten “verslaan”, wat niets anders dan “begrijpen” betekent. De mens moest 
komen tot de grond, de aarde, de duisternis om zo de Heerin te ontmoeten, als in een groot 
esoterisch geheimenis in Pniël, het strijden tegen de goden. Dit strijden was niets anders dan 
toetsen. 

20. De vrouw is een oorlogs- of jachtsboog. 

De vrouw is een gevaarlijk wapen, wat niet verkeerd of overmoedig gebruikt mag worden. De godin 
is een beeld van de heilige boog, en de man is een beeld van de boogschutter. De man is in die zin 
onderworpen aan de boog, opdat de boog hem zal onderwijzen.

21. Vanuit eigen kracht kan die boog niet gegrepen worden. De leegheid, de vergetelheid, zal 
hiertoe ingegaan moeten worden.

Hiertoe is het seizoen van afzondering en celibaat nodig, als het vasten op dit gevaarlijk wapen. In 
Islamitische terminologie kan een man alleen naderen tot de vrouw door de Ramadan, wat ook 
beschreven staat in de Arabische Nachten. Een man die zomaar op een vrouw springt als op een 
ezel, gaat zo in snel gedraaf zijn ondergang tegemoet. Het voornaamste doel is de godin te 
ontmoeten. De liefde voor vrouwen kan hierin een afleiding zijn als de man dit niet in bedwang 
heeft. Alles moet worden doorzien en geleid tot de hogere vormen. In diepte is een mens nog nooit 
verloren gegaan, maar in oppervlakkigheid.



22. Dan zien we dat het kind wordt weggenomen tot de troon van de moeder God. 

Ook dit is een tafereel uit het boek Openbaring. Dit is de hemelvaart, de opname in de diepere 
wildernis.

23. In haar is nieuwe geboorte om het wapen te ontvangen. 

Het kind aarzelt niet om het wapen te grijpen, want het was juist de wedergeboorte van het wapen.

24. Dit is de oorsprong van al het leven en van elk medicijn. 

Het wedergeboren wapen is het wedergeboren medicijn, waardoor het leven en opgroeien in de 
diepere wildernis mogelijk is. De Bilha is er voor het vinden van die diepte.

25. Als tot dit wapen wordt gekomen, dan zal dit instrument van tucht degene eerst verbreken. 
Eerst moet degene verslonden worden door de roofdieren van de aarde, anders is er geen weg tot 
de troon.

Dit alles gaat door een verdiept lijden, als een kastijding. De mens kan nooit naar een wapen grijpen 
zonder eerst door dit wapen aan zichzelf te sterven.

2. DE ONDERWERPING

1. Velen zullen zich vastklampen aan SEPTUS, om de gevallen man groot te houden.

Velen in de materiele, lagere aardse gewesten zullen de sluier meer liefhebben dan de ruimte die 
erachter ligt. Hier leven de schimmen en de schaduwen die snelle macht willen. Tucht is voor hen 
een vies woord. Zij ontwijken de opvoeding als varkens. Varkens houden ervan aan de sluiers te 
knagen. Daarom onderdrukken zij vrouwen. De vrouw is een symbool van de diepte.

2. Er mag teruggekeerd worden tot het paradijs door de heilige slaap.

In het Sanskrit is de slaap een smeekbede tot God en is de slaap het paradijs, de melkgevende tepel.
Bij de verbreking van het vijfde zegel komt de heilige slaap in Openbaring.

3. Slaap en zaad zijn dus nauwverbonden met elkaar als de scheppingskracht van de moeder God.

Bij de verbreking van het zesde zegel is er een herschepping, en degenen die hebben overwonnen 
worden geleid tot de waterbronnen des levens, oftewel de bronnen van de mayim in het 
Hebreeuws, de bronnen van zaad en melk. De sleutel tot de verbreking van het zesde zegel is de 
verbreking van het vijfde zegel, waar de heilige slaap is, de Tardemah. Met de zondvloed wordt er in 
de grondtekst ook gesproken van een vloed van zaad, of andere
soorten lichaamssappen, zoals melk (vgl. zee van melk in de mythologie van India).

4. De slaap is het paradijs, de melkgevende tepel. 



Dit is ook de betekenis van slaap in het Sanskrit. Door de heilige slaap of in een trance, Tardemah in 
het Hebreeuws, ontmoette Adam Eva. In de worteltekst is dit het neervallen door grote vrees en 
tegelijkertijd verwondering. Ook is dit de dood, radam. Zo ingrijpend was het voor Adam om de 
paradijselijke amazone te ontmoeten.

5. De vrouw is het wapen. Door de verbintenis met de heilige vrouw heeft men verbintenis met het 
wapen, of de wapenrusting. 

Dit kan dus alleen door de heilige slaap, door de dood. In het Hebreeuws ging dit heel diep, als een 
tunnel of put waar Adam doorheen moest. In het Aramees kreeg Adam een droom waarin hij eerst 
moest strijden en komen tot Had, Hat, het raadsel, oftewel het bloed-orakel, de rode steen, en toen 
pas kwam hij tot Eva. 

In het Eeuwig Evangelie, in de Zesde Heraut van de Canon, wordt deze put beschreven :

1. Zo zullen zij die onder de letter leven dan Adam zien als de onderdrukker, maar zij die door de ziel
zijn vrijgezet zullen hem zien als de verlosser. Zo was hij voor vier dagen in de put, waar hij at van 
rattenvlees en het vlees der slangen. En na zijn reis in de put vond hij een opening waar hij goud zag
blinken en edelgesteente van allerlei soort, en dit is het geheimenis, lieden : Hij werd door deze 
rijkdommen verblind, en verward, en als een koning der duisternis keerde hij terug. Nu had hij de 
schatten van Assur bezocht, en de schatten der indianen, hun vrouwen, en nam vele 
krijgsgevangenen mee uit de doden. Ja, wegbaner werd hij genoemd, maker van gangen, 
vredesstichter, groot oorlogsheld. Hij maakte een pad door de wildernis, en het pad verblindde 
hem, en voerde hem naar de duisternis, en naar duistere steden. En ik zag Adam op een groot paard
zitten, en in de nachten was hij als een zwerver, als een onderzoeker en een zoeker, om zijn weg te 
vinden over duistere paden. En ik hoorde een stem zeggen : Beelzebul, meester, zij komen het 
geheimenis halen. En ik zag twee lange zwarte gestaltes met een schat, en door de roep van Adam 
begon de schat los te komen. En aan het einde van deze nachten zat Adam op een rood paard. En 
dit is het geheimenis, geliefden : Adam kende de indiaanse nachten nu, de nachten van het kruis, en
hun juwelen en schoonheden, en hij bracht dit tot de volkeren om hen die in gebondenheid en 
slavernij leefden bevrijding te verkondigen.



Zowel hier als in het Hebreeuws is Eva een (amazone) stam. De put waarin Adam ging om deze stam
te ontmoeten leidde tot Assur, de boom van kennis. In het gebied rondom de boom van kennis 
ontmoette hij Eva. In het paradijs leidde de rivier de Tigris, de snelle, tot het Oosten van Assyrië. 
Hiervan is Assur de hoofd-vestiging, als de boom van kennis. Ook de put waarin Adam ging heeft als 
wortelwoord “snelle”. De Tigris betekent ook “de geweldadige”, wat ook de betekenis van de put is. 
Adam ontmoette Eva, die het beeld was van een amazone stam, dus in Assyrië. Dit is de stam LERI in
de Vuh. In Ezechiel 31 is Assur de boom van kennis die op de Lebanon ligt, in de hof van Eden. De 
Lebanon is een gebergte in het Lebanon-Syrië gebied. Adam moest tot Assyria komen wat in de 
Lebanon lag. Dit is dus een proces. De bloedsteen is de boom van kennis, uitgebeeld door de HITI 
stam in de Vuh, en de zwarte steen is de BADA stam, de vrucht van de boom van kennis. Het leren 
kennen van Eva, de LERI stam is een proces, en Adam kon alleen Eva ten volle kennen nadat hij de 
bloedsteen, het rode paard, had gevonden. Alles is dus ook met terugwerkende kracht. Zij zijn 
allemaal onderdelen van een paradijselijke cyclus. De LERI stam is de diepte van de witte steen, als 
het geheim van de paradijselijke afbakeningen, de literaire constructies van de psalmen van het 
paradijs. In die zin is LERI de slang van de hof van Eden, als het touw van de heilige gebondenheid, 
als de lokkende ziel van Eva. Door het touw, de restrictie, de tucht, wordt de mens zo ingewijd in de 
duisternis, de verborgenheid (de zwarte steen) en de demonologie (de rode steen).

6. De Moeder God verafschuwt het rijk van SEPTUS, waarin de man over de vrouw was gesteld.

Hoewel Zij het dus verafschuwt heeft Zij het wel gemaakt om Haarzelf veilig te stellen. Zij wil 
namelijk niet dat dwazen tot Haar komen. Zij misleidt de dwazen, laat hen verstrikken in de sluiers 
van illusie, waartoe de Septus is opgesteld. Ook test dit dus een ieder die tot Haar wil komen.

7. Een gebrek aan vertikale oorlogsvoering zien we in de valse kerk, en daardoor een overvloed aan 
buitensporig gevit.

De vertikale oorlogsvoering is de hierarchische, territoriale oorlogsvoering tegen de boosaardige 
geesten die over de gevallen aarde heersen, als tegengesteld aan de horizontale oorlogsvoering in 
de materiële gewesten, aan de voorkant van de sluiers tussen hemel en aarde. Door gebrek aan 
vertikale oorlogsvoering ontstaat de horizontale oorlogsvoering. 

8. Dit is een verschrikkelijke geest, omdat hij de valse machten niet wilde bestrijden.

Dit gebrek is dus een boosaardige, valse geest op zich, die niet wil dat hij ontmaskerd en onttroond 
wordt. Zij vinden demonologie niet nodig, omdat dat hen de kop zou kosten, en zo zouden ze ook de
arena's van horizontale oorlogsvoering verliezen, waar ze zoveel macht en kracht aan ontlenen. Het 
is hun leven, omdat ze niets anders hebben.

9. Er is een strijd gaande om de zielen.

In die zin wordt er dus om elke ziel gestreden. De heersende boosaardige macht wil dat niemand uit
zijn arena's ontwaakt, want het is de markt waardoor hij leeft. Hij heeft zich daarom gespecialiseerd 
in verblinding. De ziel in slaap houden is zijn doel, en hij verkoopt hen de dromen.

10. Maar als gij u overgeeft aan schandelijke geestelijke handel dan zult u niets anders dan slaven 
zijn van deze vorst, en bent gij gedoemd tot het voeren van horizontale oorlog in zijn arena's. 

Er zijn nog altijd hen die denken dat het geoorloofd is handel te drijven in de gnosis van het 
evangelie. Zij hebben van religie, de godsleer, een koopwaar gemaakt, wat dus alleen maar 



verkregen kan worden door de rijken, en niet door de armen. Het Woord van God kan niet gekocht 
worden. Het is een ellendige verlaging van de goddelijke norm.

11. Laat u daarom opgevoed worden in vertikale oorlogsvoering. 

Daarom is het belangrijk voor de mens om de demonologie ten diepste te bestuderen, anders is de 
mens nog steeds een speelbal van onzichtbare slavenhandelaren en dieven. Dit moet een kind van 
jongs af aan leren, zodat het kind hieraan geen prooi zal vallen.

12. Zij zal Haar vijanden tot een voetbank maken. 

Alhoewel de Heerin de vijand gebruikt zal de vijand uiteindelijk op de daartoe aangestelde tijd 
vallen, uitgerukt worden. Natuurlijk is dit maar ten dele, want de vijand is een eeuwig principe 
waardoor de Heerin Haarzelf beveiligd, als een onderdeel van Haar kunstwerk. In dit kunstwerk, het 
paradijs, moet de mens de vijand overwinnen, doorzien en gebruiken. De mens moet het nut van de
vijand gaan inzien. Ook wat betreft de vijand is er een eeuwige dualiteit. Eeuwigheid heeft niets te 
maken met daadwerkelijke tijd, maar is een metafoor.

13. De voeten van de valse kerk zijn niet lieflijk, maar lomp, eerzuchtig en protserig. De Heerin 
veracht de voeten van de valse kerk. De Heerin zal dit beeld onder Haar Voeten vernietigen. 

De voet is een beeld van de diepte. De kerk is in die zin voetloos, maar heeft zichzelf kunstmatige 
voeten gemaakt die verachtelijk zijn in de ogen van de Heerin. Het zijn de voeten van de stad die de 
natuur hebben vertrapt. Daarom zal de Heerin dit stadse beeld vertrappen.

14. Zij zal tot de aarde komen om de aarde te oordelen. Zij zal alles aan Haar Voeten onderwerpen.

De voeten van de kennis is de diepte van de kennis. In die diepte wordt ook de gesluierde aarde op 
waarde gemeten en onderworpen aan de diepte.

15. Omdat het volk van de moeder God zich vaak niet aan die regels hield noemde de moeder God 
het rechtsverkrachting. Dat is nogal wat als gij voor de moeder God moeten verschijnen en daaraan 
schuldig staat. 

Natuurlijk kan het echte recht nooit verkracht worden, en is het slechts metaforisch. Al het lijden is 
metaforisch en kan niet letterlijk genomen worden. De mens lijdt wel in het letterlijke, maar dat is 
dus om uiteindelijk deel te hebben in het symbolische. Het lijden is een symbolisch onderdeel van 
het recht, wat onderworpen is aan pure abstractie. Het recht heeft zichzelf in die zin gemaakt, maar 
bestond altijd al in deze absurde dualiteit. Het is een spel waarin realiteiten door elkaar heenlopen.

16. Zalig zijn zij die twijfelen, maar niet hen die in overmoed vertrouwen. 

Door overmoed verliest de mens ook zijn voeten, als hij naar dingen toegaat waar hij nog niet 
naartoe mag gaan. Alles in zijn lichaam zal protesteren, zodat zijn lichaam zal achterblijven. 
Overmoed ontstaat waar de mens denksprongen maakt, tussenstappen overslaat, waardoor er een 
eenzijdige kijk op dingen komt waardoor de mens dan wordt gedreven. Door zo de voeten te 
misbruiken en paden in te slaan die niet voor de voeten bestemd zijn wordt de mens tot een vis.

17. De Voeten van de Heerin zijn in vertikale oorlogsvoering. Zij draagt een lap in bloed geverfd. 



De mens kan alleen deze oorlog in de ziel voeren vanuit de wildernis. In de stad onstaat tunnelvisie. 
De mens heeft openbaring nodig, waarvan de naaktheid een beeld is. Ook heeft de mens zijn 
voeten nodig in de oorlog in de onderwereld. De Heerin is daarom naakt en de lap die Zij draagt is 
gedompeld in bloed, want Zij gebruikt de vijand als een voorhangsel om als eis te stellen dat de 
mens eerst de vijand verslaat voordat hij binnen komt bij Haar. Ook houdt dit in dat de mens de 
vijand eerst moet leren begrijpen, en moet begrijpen waarom Zij dit voorhangsel heeft geplaatst.

18. Zij die heilig zijn aanbidden de Voeten van de Heerin, en zalven deze met hun tranen. Wie heeft 
u misleidt ? 

Dit is ook het centrale thema in de Srimad Bhagavatam van India, en komt ook voor in het Evangelie 
van het NT. Dit houdt de keuze in tussen de oppervlakkigheid en de diepte. Ware aanbidders 
aanbidden de diepte, en storten hun tranen uit in de diepte voor een nieuwe schepping. Zij testen 
zichzelf voortdurend aan de diepte.

19. Zij die heilig zijn zitten aan de Voeten van de Heerin om te luisteren naar Haar opvoedende leer. 
Wie heeft u betoverd ? 

Ook dit komt voor in het Evangelie van het NT. Alleen de Voeten van de Heerin kunnen ons bewaren 
tegen overmoed, alleen de diepte van de kennis. Veel mensen zijn nooit dieper gegaan dan hun 
eigen hersenen. Zij willen niet neerbuigen tot de voeten van de kennis. Zij willen hoog staan, en 
gezien worden. Het is buigen of breken. Zij willen hun handen hoog opheffen zodat ze groter lijken, 
en willen het Aangezicht van de Heer zien. Maar zij zullen het aangezicht van Haar niet zien als Zij 
niet Haar voeten willen zien. De Voeten van de Heerin zijn het teken van oordeel en tucht. Dit willen
zij in hun leven niet hebben. Dat geven ze liever aan iemand anders. Zij die niet willen buigen zullen 
ook nooit oprijzen. 

20. Vandaag roept Zij op om terug te keren tot de Voeten van de Heerin, in tranen, zuchtend en 
kermend om de gruwelen die in Haar Heilige Tempel worden bedreven, en zij zullen het zegel van 
de Moeder God ontvangen. 

Dit is ook de boodschap van Ezechiël 9 dat zij die zuchten en kermen om de zonde en het onrecht 
een teken ontvangen waardoor ze veilig zijn in het komende oordeel. Ook komt dit voor bij de 
uittocht uit Egypte in Exodus, dat zij hun ingangen moesten bedekken met het bloed van een 
lammetje of bokje, om zo veilig te zijn tegen het oordeel wat over Egypte zou komen. Wanneer het 
om dierenoffers ging werd er in de Aramees-Hebreeuwse grondtekst duidelijk gemaakt dat het in de
onderwereld gebeurde, en dat het om boosaardige geesten ging, de vijand, die gedood moest 
worden. Dit was niet letterlijk, maar metaforisch. Het terugkeren tot de Voeten van de Heerin 
betekent het terugkeren tot de symbolische diepte, en het afrekenen met de letterlijke 
interpretaties. In het Hebreeuws is het offer ook soms de mens zelf. De mens moet dan zijn afvallige
natuur, zijn zonden, zijn ongehoorzaamheid, opofferen.

21. Zij die heilig zijn zullen het beest verslaan van duizenden jaren kerkgeschiedenis. Er is tijd 
genoeg voorbij gegaan in het doen van de wil van de machtigen van de valse kerk, maar nu is het 
tijd om terug te keren tot het doen van de Wil van de Moeder God. En Zij wil dat gij terugkeert tot 
de Voeten van de Heerin, waar alles begon.

Zo zal ook de macht geschonken worden de vijand te verslaan.

22. De Heerin had Jakob hard geslagen op Pniel, en maakte hem gevoelig.



Op Pniël werd Jakob gebroken, maar hierdoor overwon hij ook de valse god.

23. De Voeten van de Heerin brachten hem zo van de dood naar het paradijs. 

In de discipline van diepte is leven te vinden. De oppervlakkigheid, het letterlijke en eenzijdige leidt 
tot de dood. 

24. Net als Jakob dient ook gij geboren te worden vanuit Haar schoot.

Jakob kwam in Pniël tot de diepte, wat als een wedergeboorte was. Jakob kwam in die hoedanigheid
tot de Heerin. Jakob zei : “Ik laat u niet gaan, tenzij U mij zegent.” Hij bleef vasthouden aan de 
Heerin, wat het eeuwige Pniël wordt genoemd. Velen geven ergens halverwege op, en worden dan 
weggeleid door valse geesten. Wij moeten net zolang door gaan met toetsen totdat er nieuwe 
geboorte is. Toetsen betekent worstelen en verzetten door de heilige vreze aan de Hogere Kennis. 
Ook het verstand moet daaraan getoetst worden en ieder religieus boek.

25. De strijd is tegen de valse machten. Degene die hier geen gehoor aan geeft zal verbannen 
worden. 

Het is kiezen tussen de demonologie of de New Age. Het unitarianisme kan alleen heilig blijven op 
vertikale basis in de context van de demonologie en het toetsen, de heilige gebondenheid. 

26. Zo zal de vijand verzwakt worden. 

Het pad van het unitarianisme is een mooi pad, maar is aan een heleboel condities verbonden. Het 
is een metafysische wetenschap waarvoor de mens veel moet leren. De Heerin geeft hierin 
gedisciplineerd onderricht. Alleen zo zal de valse natuur afzwakken. 

27. De vijand wordt profetisch geleid door de valse machten, door valse profetie. Gij staat dus 
tegenover het vee van valse machten, en zij zullen instructies krijgen hoe gij behandeld moet 
worden. Zij zullen suggesties in hun hoofd binnenkrijgen. 

Hierin is vooral de hierarchische, territoriale oorlogsvoering en jacht in de wereld van de ziel, in de 
onderwereld, belangrijk. De centrale dynamieken moeten uitgeschakeld worden. Dit is een vals 
communicatie systeem.

28. Dit is een strijd tegen het valse oordeel. 

Het valse oordeel begint waar oordeel een markt is geworden, wat iets is dat je kunt kopen of 
krijgen.

29. Naakt zijt gij gekomen uit de moederschoot van de onderwereld, en naakt zult gij daartoe 
wederkeren.

De naaktheid is een beeld van openbaring in de diepte. Ook is het een beeld van de ontmaskering. 
Alleen in de diepte kan het ware oordeel plaatsvinden, en dat oordeel begint altijd in de mens zelf. 
Zelf-reflectie is de basis waarop de geest van projectie zich stukbreekt. De mens moet naakt 
teruggaan tot de moederschoot om zich aan Haar te onderwerpen. Het gaat hier om de ware, 
symbolische naaktheid, en niet om de afvallige naaktheid.



3. DE AANVAARDING

1. Het paradijselijke begon zijn betekenis te verliezen. De mens verloor profetie en werd gebonden 
aan vaagheid. Profetie of welvaart ? Dat is de vraag. Welvaart is uitgezonden om profetie te doven, 
om alles vaag te houden, waarin de ziel wordt opgesloten en tot een slaaf wordt gemaakt. 

Het overmateriële sluit de mens op. Er is een welvaart binnenin, de welvaart van profetie, van het 
mindere dat meer is. Er is een vertikale welvaart in het verborgene, de welvaart van de leegte. De 
hogere kennis is een schat waarvoor al het andere opgegeven moet worden. De mens die dit niet 
kent is een arm mens.

2. Onverstand en onbegrip, het niet willen luisteren, is een zwijn, of een varken. Dit zijn de zwijnen 
van ongehoorzaamheid. Zij willen u afleiden.

Demonologie is wat de arme mens niet kent en niet wil kennen. De varkensgeest in hem zal ervoor 
zorgen dat hij niet ontmaskerd wordt. Dit doet het varken zowel door atheisme als orthodoxe religie.

3. Valse machten houden ervan om mensen blind te houden en hen te gebruiken.

In het land der blinden is éénoog koning.

4. De Heerin maakte dit beest als eerste.

De Heerin schiep het zwijn van ongehoorzaamheid met een doel : het testen, als een opdracht voor 
de heiligen en om Haarzelf te beveiligen. In het boek Job is dit de schepping van de Behemoth.

5. Het begin van de werken van Moeder God, het beste deel op het pad naar Moeder God, in de zin 
dat het volk het zwijn van ongehoorzaamheid moest veroveren. Het had te maken met een stuk van 
het beloofde land. 

Zonder hierarchische zwijnenjacht in de wereld van de ziel komt een mens nergens. De mens moet 
dit deel overwinnen. Het beloofde land is allereerst in de hand van de vijand. Het moet buitgemaakt
worden, en verdiend worden. Het moet getest worden in een grote strijd. De vijand is het beloofde 
land dat nog niet begrepen is, nog niet eigengemaakt, en nog niet gerangschikt. De vijand is de 
schaduw van het grote onbekende.

6. Dit is waar het geheim van het horen en gehoorzamen ligt.

Een mens kan niet gehoorzamen zonder eerst het tegengestelde te hebben overwonnen. De mens 
moet eerst door het schaduwgebied heentrekken. 

7. Hij werd groot door gewichtig en belangrijk te doen, met meer aandacht op de kwantiteit dan op 
de kwaliteit. Hij wordt bedekt gehouden met vluchtigheid en honger. Dat wil zeggen, het is nogal 
een snel dier, moeilijk om te vangen. Jagers die hem willen strikken zullen honger lijden.

De valse geest is een enigmatische illusie. Het gaat niet om de letterlijke overwinning van iets, maar 
om het begrijpen van de puzzel. Daarom is de centrale dynamiek van de hierarchische 



oorlogsvoering in de onderwereld een biologische en cryptische technocratie. Dit kan alleen 
begrepen worden met robotische precisie, oftewel de heilige gebondenheid, de amazone leer der 
Janilogie. De valse geest is een schepping van het paradijselijke rode mysterie, van Bosse, die de 
Heerin van de Schepping is in de Vur en de drager van het paradijs. Zij schiep de valse geest als snel 
en vluchtig, als schaduwen die begrepen moeten worden. Dit is een onderdeel van het rode 
mysterie. Het rode mysterie is een dualiteit. Er zijn twee rode mysteries : Het mysterie van Adam, en
het mysterie van de boom van kennis. Adam is ook een stam, de Zukki stam. Adam moest over de 
Tigris, de snelle, om tot Eva te komen. Adam moest dus eerst het snelle mysterie van de jacht 
kennen voordat hij tot Eva kon komen.

8. Jakob werd min of meer kreupel gemaakt, en was geenszins de trotse haan die de man vandaag 
is. Moeder God slaat mensen terug naar het paradijs door hen kreupel te slaan. Jakob werd door de 
Heerin op zijn heupspier geslagen en werd kreupel, gevoelig voor de rest van zijn leven. De spier 
moest slinken. Jakob betekent hij die onder de voet is gesteld.

Het rode mysterie is het mysterie van onbereikbaarheid en verandering. Allereerst is het een 
trauma, want dingen die je niet begrijpt overweldigen je als een stortvloed, en je krijgt er maar geen
grip op. Dit gaat allemaal heel snel, en volgen kun je het niet. Maar als je dan toch op een zeker 
moment er dichter bij bent gekomen dan blijkt het iets heel anders te zijn. De verwarring slaat toe. 
Wij moeten geslagen worden opdat wij niet meer hoog staan te pronken met hoofdelijke kennis, 
maar wij moeten komen tot de kennis van de voet, oftewel de diepte van de kennis. Hiertoe is het 
rode mysterie uitgezonden.

9. Gij moet een ervaring in uw leven krijgen waardoor uw ziel kreupel wordt geslagen. 

Zonder het trauma, de nachtmerrie, zijn we nergens. Eerst moet de vijand verslagen worden. Eerst 
moet er een confrontatie zijn met de vijand. Dan zullen we later zien dat het anders was dan we in 
eerste instantie dachten. En gelukkig maar, want het kan allemaal veel mooier zijn dan de doorsnee 
creativiteit van de mens. Het rode mysterie brengt de eerste golven van het paradijs. 

10. Gij zult dan een verhoogde vruchtbaarheid hebben. De donkere kennis vereist dit. 

Juist door zijn kreupelheid werd Jakob vruchtbaar. Als we ineens voor de rest van ons leven gevoelig 
zijn geslagen, dan kan de hogere realiteit en creativiteit van het paradijs doorstromen.

11. Overmatige spierkracht geeft geboorte aan kinderen van het zwijn van ongehoorzaamheid. De 
slag op Jakob's heup was een grote stap terug naar het paradijs, naar de oorspronkelijke man.

Overmateriële kracht bereikt het tegengestelde. Alle paradijselijke stromen raken zo verstopt en 
opgesloten. Maar hierdoor wordt het zwijn gefokt.

12. De spier was gebroken, en geslonken. Vanuit Jakob's verbrokenheid zou nu een nieuw volk 
opstaan. 

Op Pniël kunnen de spieren niet meer spreken, kunnen het diepere niet meer blokkeren. Vandaar 
dat Pniël van levensbelang is voor het voortbestaan van de mens. 

13. Jakob was nu gevoelig voor de Heerin, voor de donkere kennis. 

Overmatige spierkracht, materiële kracht, leidt de mens tot het verblindende licht. Zodra die kracht 



verbroken is kan de verborgen kennis tot de mens komen.

14. Door het kreupel gemaakt worden werd Jakob geleid tot het horen en gehoorzamen. 

Als alle andere functies uit zijn geschakeld, kan een mens alleen nog maar luisteren. De mens weet 
zich dan afhankelijk van de diepere bron.

15. Dit is de enige weg om waarlijk Haar volk te worden. Is uw ziel nog onkreupel, als de haan van 
trots, dan zijt gij niet interessant voor de Heerin. 

De mens heeft altijd een heleboel doelen in het leven. De Hogere Kennis heeft als doel de mens te 
bewaren tegen trots.

16. Er zullen haken door de kaak van het zwijn van ongehoorzaamheid gaan. Hij zal gegeten worden.

In de eucharistie wordt er geen menselijke afgod gegeten, want dat staat gelijk aan kanibalisme. In 
de demonologie wordt het vijandelijke vee gegeten. Dit gebeurt alleen in de onderwereld, in de 
wereld van de ziel, en is metaforisch. Ware demonologen zijn dus altijd vegetarisch naar materiële 
standaard.

17. Hij zal geworpen worden in de plaats van wilde beesten, de moederschoot van de onderwereld. 

De moederschoot is wat de hel oorspronkelijk was, en nog steeds is. Hel of Hulda is de Noords-
Germaanse godin van de vruchtbaarheid.

18. Sieraden zijn wapenen. Zij zijn de Vreze van de Heerin. Het is de heilige afzondering, dwars tegen
alles in. 

Zonder de Heilige Vreze, de heilige afzondering, mogen de wapens niet gegrepen worden, want dan 
zouden de wapens zich keren tegen de vrezeloze die naar hen grijpt. De Heilige Vreze is niet 
roekeloos, maar vlucht, langzaam tot toorn. De Heilige Vreze worstelt met de Heerin, en geeft zich 
niet zomaar aan gevoelens of ogenschijnlijke goden en drangen over. Het profetische is geen 
spelletje. Ook oorlog is geen spelletje. Eerst strijd je met het wapen zelf.

19. Jakob moest tot de plaats komen waar sieraden zijn als wapenen. Wanneer gij gehoorzaam zijt, 
dan krijgt gij hogere wapens, andere soorten van sieraden, als heilige esoterische sieraden. 
Hetzelfde zal gebeuren met armsieraden en voetsieraden. Hiertoe moet gij het pad van Jakob 
volgen. 

Het leven van Jakob staat beschreven in de Orionse Deuteronomium. Jakob moest deze sieraden 
verdienen, door het overwinnen van de wilde vijandelijke beesten. Hij maakte deze sieraden van de 
tanden, botten en huid van de verslagen vijand. Elk sieraad had een bepaalde betekenis en hield 
hem veilig tegen een bepaalde vijand. 

20. Het lijkt wel alsof alles tegen hetgeen gij geleerd hebt ingaat, alsof alles een keerzijde heeft. 
Jakob werd gedreven tot diepe hopeloosheid waarin er plaats gemaakt moest worden voor de 
bitterheid van de ziel. Eigenlijk is dat ook wel heel logisch. De profetische roep was al geruime tijd 
om terug te keren tot de verbrokenheid. Dit vraagstuk is moeilijk te begrijpen. Al met al is dit een 
mysterie. Jakob werd op zijn knieen gebracht en gekastijdt.



Er is in een mens veel geklaag over het moment van verbrokenheid, en grote verwarring. Het is een 
groot vraagstuk voor de mens, en het zal zo lang duren als het moet duren. Het is een bittere, zoute 
smaak, maar als wij doorzetten en volhouden zal het uiteindelijk zoet zijn. De bitterheid van de ziel 
is een machtig wapen tegen de valse zoetheid van de stad. Het is een druipend gal wat veel 
depressie en angst levert wanneer een mens erdoor geslagen wordt, maar het is om de ziel van de 
mens te behouden. Het druipt vanuit de verwonding van de ziel, in de diepe wildernis, en een mens 
die het gezien en gevoeld heeft kan nooit meer terug naar de stad. Ook al wordt het door de stad 
beschouwd als een handicap, geen handicap is erger dan de handicap van de stad. De mens mag 
zich berusten in de heilige handicap. Het is een bron van kracht en zoetheid van de diepere natuur 
waarin de mens ingewijd mag worden. Ook Jakob ging door dit proces. Hij werd op zijn heup 
geslagen voor grotere gevoeligheid, en was nooit meer dezelfde.

21. Dit is een stappenstelsel van diepe inwijding.

Jakob werd ingewijd in de mysterieën van de tabernakel, van het dienen van de Heerin, en dit ging 
stap voor stap. Hij heeft zich hierin ook verloren gevoeld, alsof elke stap vooruit twee stappen terug 
was. Dit is juist hoe de mens dieper komt. Er is een andere hemelse logica waar de mens voor 
geopend moet worden, die berust op een dieper inzicht. De kleinzielige logica van de stad is geen 
logica, maar zijn drogredeneringen om de mens af te leiden van het doel.

22. Zij die op het pad van Jakob zijn leven met een heilige vloek op hun hoofd. Deze heilige vloek 
houdt hen rein van boze geesten, en houdt hen in gebondenheid tot de Heerin. 

Vaak denkt de geslagen mens dat er een vloek over hem heerst. Van nature twijfelt de mens over 
het lijden, want ook het lijden moet getoetst worden. De heilige vloek komt tegen de valse zegen 
van de stad. Er is een zwaar en sterk medicijn nodig om deze zware ketenen te verbreken, bijna als 
een gif. Mierzoete snoepjes helpen de mens niet, maar laten de mens nog meer indutten. De 
mierzoete snoepjes van de stad hebben een stortvloed van kwebbelgeesten gebracht. Iedereen 
kwebbelt in de stad, de één tegen de ander. Maar zij die streven naar de heilige gebondenheid 
zullen hieraan ontkomen. Zij die de waarheid begeren zullen niet struikelen. Overmoed en 
kwebbelzucht hebben een afkeer aan de waarheid. Zij zijn vijanden van de waarheid waar een ieder 
die de waarheid begeert tegenover komt te staan in de arena.

23. Dit is het hol van wilde dieren, de woonplaats van de Heerin, de duistere, verborgen tabernakel 
in de wildernis, waar Jakob naartoe geleid werd in de bitterheid van zijn ziel.

De bitterheid is een heilige gebondenheid die dieper de wildernis inleidt, tot een diepere 
tabernakel, dieper dan alle menselijke tabernakels.

24. Dit is een plaats om vanuit op te komen met een wapenrusting. Hier wordt deze wapenrusting 
gewonnen, waarin het paradijselijke lichaam werd gemaakt. Hier is het stof en het vuil van de 
paradijselijke onderwereld. Het is de plaats van de wetten van het observeren, en van de uitleg van 
de esoterische tekenen. Dit alles bevindt zich in een hart van de Vreze van de Heerin, tot het 
oprichten van een stam.

Het stof en vuil van de paradijselijke onderwereld is een levendgevend zaad, en is schoner en 
natuurlijker dan de schoonheid van de stad. Het stof en vuil van de paradijselijke onderwereld is het 
zaad van profetie, van openbaring en onderscheiding.

25. Men doorvorst het uiterste van de duisternis om deze plaats te vinden. Men gaat hier binnen 



door het toetsende vuur. 

Het is een tocht door de onderwereld, waar het vuur alles zift en verandert, nieuwe verbindingen 
maakt, de dimensies zuivert en ronddraait. Het is een ontdekkingstocht naar de 
natuurverschijnselen van de onderwereld. Studie is het enige medicijn tegen de onkunde van de 
menselijke situatie. Het doorvorsen van vele boeken ter zake kundig brengt heil. 

26. Dit is waar Jakob doorheen ging. De Amazones hadden hem de oorlog verklaard. Zij waren op 
jacht naar hem, en zouden niet rusten voordat zij hem naar de honger hadden gesleept. 

De mens is teveel vol met rotzooi, valse kennis, en dat moet geloosd worden alvorens de mens ook 
maar iets verder komt. De mens ontwikkelt geen ware kennis wanneer hem alles maar toe wordt 
geworpen. De mens moet leren zoeken, werken, lijden, fantaseren, bouwen, en wachten. Geduld is 
een schone zaak. De mens moet minder worden in plaats van meer. Het geheim is in de kleinste 
hoeveelheden. De mens is overvet in een dichte situatie, waarin de mens bevrediging achterna holt.
De discipline van de studie gaat veel dieper.

27. Jakob werd in hopeloosheid ondergedompeld, komende tot de bitterheid van zijn ziel. 

De mens is vaak verslaafd aan zoetigheid en daardoor blijven de zintuigen dicht. De mens is de 
gevangene van zoetigheid, want de mens wil de bitterheid niet. De mens heeft zo zijn bescherming 
ingekocht. Het bevredigen van zijn lusten is het voornaamste doel van de mens, ook al leidt dit tot 
de dood. De mens voelt zich juist vereeuwigd door een kleine periode van bevrediging, alsof het 
eeuwig zal duren. Nee, de bitterheid willen ze niet. De mens wil de harde lessen niet. De mens wil 
niet voelen, maar bevredigd worden. Op dit traject heeft de mens al alle gevoel verloren, en zijn 
slechts zombies met de illusie van gevoel. De mens is dichtgevroren en leeft in de stijfkoppigheid 
van de hoogmoed. Hoe zou een druppel bitterheid smaken ? De mens is paranoide geworden naar 
alles wat lijdt en doet lijden. De mens ziet het als een fabeltje. Zonder het lijden kan men God niet 
zien. God is het enigma van het lijden. Dat de bitterheid leidt tot een natuurlijke, welverdiende 
zoetheid is een natuurwet. Dit gaat recht tegen de zoetheid van de stad in en heeft niets met elkaar 
te maken. 

28. Deze rituelen zijn van een diepe theologie, als de wet van scheiding. Als gij los wilt komen van 
valse machten waarop de hele samenleving is gebaseerd, dan zult gij het pad van Jakob op moeten 
gaan. Als gij heilig zijt geworden, dan moet gij deze behoudenis in vreze en beven bewerken door 
tot de diepte hiervan te komen. 

Het pad van Jakob is het pad van het Eeuwige Pniël waarin het toetsen volkomen wordt. Velen 
wijken ergens af van het pad en geven zich vol lust over aan de verlokking op dit pad, omdat ze de 
heilige vreze missen. Sommigen hebben daartoe een slap surrogaat genomen, namelijk de vreze der
mensen en wat in menselijke boeken beschreven is.

29. Zo zult gij naakt zijn, maar toch bedekt door de heilige sieraden, en wapenen. 

Velen willen de menselijke boeken waarmee ze bekleed zijn niet afleggen en niet toetsen. Ze nemen
de autoriteit van menselijke boeken klakkeloos aan, als een begin van alle dingen. Wij moeten 
geheel naakt tot de Heilige Kennis komen, en niets voor Haar achter houden. Wij moeten ons niet 
verstoppen achter het werk van mensen. In de stad is dat niet mogelijk. De mens moet terugkeren 
tot de wildernis.



30. Door de opening van de schoot heeft verhongering tot profetie geleid. 

De mens is bang voor de verhongering, voor de leegte. De mens wil blijven pronken in de stad en op
een voetstuk staan, als een standbeeld. Maar alleen in de leegte kan de profetie waarlijk wortel 
schieten. De geesten rondom de mens opgesteld moeten hem uit de verhongering zien te halen. 
Deze geesten willen de mens vetmesten en zullen op het pad van Pniël op de mens toe stromen om 
hem trachten te verleiden. Zij zullen in deze strijd geen enkel middel onaangeroerd laten. Alleen 
door een volledig sterven aan het zelf en aan de verkeerde verlangens kan een mens hier aan 
ontkomen. Vaak is het eerzucht, machtszucht, hebzucht of vreetzucht die de mens weer laat grijpen 
naar wat misleidende boze geesten hem voorhouden op het pad. 

31. De Heerin heeft het gewicht en de mate van kennis bepaald, en de wetten van visioenen en 
profetische liederen. 

Hiertoe is een wetboek opgesteld met definities waardoor de mens de vijand, de beschuldiger en de
verleider kan bestrijden. Een mens moet diep onderwezen worden in de kunsten van de 
demonologie.

32. Zie, de Vreze van de Heerin is intelligentie en gedachtenloosheid. 

Een gebrek aan intelligentie is een gebrek aan de heilige vreze en leegte.

33. Het opperhoofd van de amazones, de wet van scheiding, had Jakob veroordeeld, als een toets-
oordeel. Als wij enig contact met de Heerin willen hebben, dan gaat dat door deze wet. 

De scheiding werpt de mens terug op zichzelf als de mens te afhankelijk is geworden, als de mens 
teveel projecteert, en is zo levensreddend.

34. Gij moet de scheiding aanvaarden. 

De mens moet specifiek het lijden aanvaarden. Dit houdt ook in de scheiding te aanvaarden en op 
waarde te schatten. De scheiding is heilig als een Persoon van de kennis, en de scheiding moet als 
zodanig vereerd worden. Zij die hieraan voorbijgaan kunnen niet tot Haar komen.

35. Gij moet komen tot de duistere tent. De scheiding is belangrijk om allerlei soort van valse 
relaties met het zwijn van ongehoorzaamheid te verbreken. Gij moet de kraal van de heilige 
scheiding daartoe ontvangen. Hierdoor blijft gij verbonden met de zwarte tempel waarvoor Jakob 
moest jagen. 

De scheiding is dus een persoon waar we een relatie mee kunnen opbouwen, wat de paradox 
hiervan is. Zij jaagt en onderwerpt, en is dus een middel in de hand van de Heerin om de mens tot 
gehoorzaamheid te brengen.

36. Het is belangrijk om te kunnen onderscheiden. Daarom gebruikte Jakob ook nog een andere 
kraal, een onderscheidende kraal. Het is belangrijk om je met deze kraal te bewapenen, om deze 
kraal te ontvangen. Deze kraal is door de Heerin gegeven.

Alleen in scheiding kan er onderscheiding ontstaan.

37. De Heerin is als een wild dier, als een groep roofdieren, de stam van grote vrouwen, de duistere 



kennis.

De mens moet niet denken dat het goddelijke een prooi is die ze kunnen vangen, om het zo voor 
hun karretje te spannen. Dat zijn allemaal spelletjes die boze machten spelen. Het goddelijke is een 
roedel roofdieren, en de mens staat op het menu. Het zijn stalkers die symbolisch staan voor de 
druk van evolutie en transformatie, de noodzaak van een nieuwe geboorte en een nieuwe wereld, 
als de druk van de waarheid achter de leugen. In die zin zal er dus weer een Big Bang plaatsvinden 
wanneer deze druk op het hoogste punt is gekomen.

38. Jakob werd door de amazones gevangen genomen en naar hun hol gesleept. Jakob was door 
gevaarlijke wilde dieren aangevallen. Dit waren de wilde dieren van de Heerin. 

Elke vijand valt in het niet vergeleken met de vijand die de hogere kennis is. Elke vijand is daar maar 
slechts een schaduw van. 

39. De Heerin beschouwde hem als een vijand. 

Jakob werd tot Egypte geleid, met alle stammen, waar zij werden gevoed aan Haar borst om van de 
hongerdood te ontsnappen, sinds er een enorme hongersnood was in het land van Israël. In de 
Amazone theologie was dit de borst van Hiti, een amazone stam. De Israëlieten werden goed 
behandeld in het land Egypte, en waren verheugd dat ze vrij waren gekomen van alle 
onrechtvaardigheid. Ze genoten van de gastvrijheid en werden gemakszuchtig, zelfs onverschillig. Ze
vermenigvuldigden zichzelf en waren vruchtbaar, en vergaten hun oorspronkelijk doel om het 
beloofde land in te gaan. Toen Jozef stierf werden zij door de nieuwe koning onderworpen aan 
dwangarbeid. Ze werden tot slaven gemaakt. De Heerin had hen onderworpen aan deze wreedheid 
en tirannie, zodat ze weer hart zouden krijgen voor de zaak.

40. Het leven is in de diepte een ascetisch sieraad van nauwgezette discipline, van ijzeren wetten 
waaraan niemand kan ontkomen. 

Deze lauwheid kwam terug in het katholicisme waarin het materialisme hoogtij vierde, en de Heerin
zo maar half gediend werd. Toen zond Zij de vorst Calvijn als een oordeel, en gaf het volk over aan 
vader-verering. Zij waren door de Moeder verstoten.

41. Jakob was een balling. Hij had geleerd het lijden te aanvaarden. Het lijden bracht hem visioenen.

Het goede deel van Jakob nam hier een les uit, en vernederde zich voor de Heilige Kennis, om zo 
alles ten goede te laten wederkeren. Het lijden breekt door demonische muren heen, en laat zo het 
nieuwe land zien. In de Amazone theologie is het beloofde land ook wel genaamd “Vuk”. Dit 
betekent ook “boek”.

42. Gij hebt een heilige opdracht om te zoeken naar een allerheiligste profetische kraal. 

Dit loopt parallel aan de opdracht het heilige land te zoeken. De mens was ingedut en werd tot slaaf 
gemaakt. De mens dacht dat hij altijd kon blijven in waar hij terecht was gekomen, maar nu moest 
de mens wel verder. Wel is het zo dat slavernij een dualiteit is, zoals in het NT slavernij ook 
symbolisch wordt toegepast op het dienen van de Heerin. De aardse schaduwen beelden de hogere 
realiteiten uit. Er is een dunne lijn tussen het letterlijke en het symbolische. Mozes is in de Amazone 
theologie naast de vrouwelijke letter M en het boek Deuteronomium ook de stam Bada. Het volk 
werd van Egypte, Hiti, overgedragen, verkocht, aan de Bada stam, aan Mozes. Zij gingen in een 
slavenkaravaan tot de wildernis, om daar uitgehongerd te worden, onthecht, om te komen tot 



Ramadan, het heilige vasten, om zo de heilige gebondenheid te leren. Er was geen simpele 
bevrijding voor het volk. Nu moesten zij in hun honger het beloofde land wat vol van vijanden was 
overwinnen. 

43. Jakob moest een heilige dodentocht maken door de uiterste dieptes van de onderwereld. Hij 
moest hierbij door de nodige initiaties gaan, inwijdingen, uitgevoerd door de amazones. Hij moest 
allerlei wilde beesten in de onderwereld ontmoeten. 

Zou dit niet zijn gebeurd, en zou het volk bij de vleespotten van Egypte zijn gebleven, dan zouden ze 
het zicht en de hoop op het beloofde land hebben verloren. Hij werd daarom ook van stam tot stam 
verkocht, om de heilige gebondenheid in stand te houden en te beschermen. Dit is het enige 
medicijn tot de valse gebondenheid. Niets anders is sterk genoeg. Het volk werd dus gewoon 
“doorverkocht” van de farao tot Mozes. Het volk kwam onder een andere leider terecht. Toen het 
volk slaaf was in het land Egypte werden de lasten verzwaard door de farao om ervoor te zorgen dat
ze niet zouden ontsnappen, anders zouden ze vertrouwen op hun groter wordende volk en hun 
kracht, en zouden ze relletjes kunnen veroorzaken of profijt trekken van relletjes. Ze moesten dus 
ontmoedigd worden. Dit is een schaduw van hoe de heilige gebondenheid werkt : Als de mens 
dreigt los te raken, dan worden de lasten verzwaard, dan krijgt de mens een tik om hem op het 
rechte pad te houden. Ook wordt de mens soms “doorverkocht” om nieuwe ketenen te krijgen, en 
een nieuwe gezaghebbende. Ook de uittocht van Egypte was dus gewoon om de banden te 
versterken, als onderdeel van het plan van de heilige gebondenheid.

44. Jakob was zoekende naar de troonplaats van de Heerin.

De mens zou hierdoor in de war raken om te zoeken naar de Ene bron. Als de krachten van 
materialisme te gevaarlijk worden voor een mens, dan is scheiding het logische antwoord. Zo wordt 
de heilige gebondenheid veilig gesteld.

45. Dat is de plaats waar hij wordt klaar gemaakt voor de oorlog en de jacht, voor het oprichten van 
de wet en het recht. Het is de plaats waar zijn mond wordt gevuld met bestraffing en kastijding.

Ook waar het sociale materialisme de overhand krijgt gebeuren zulke dingen. De farao begon te 
snijden in het aantal van het volk door jongetjes die een bedreiging konden vormen te laten 
verdrinken. De farao bracht scheiding tussen volwassene en kind, en scheurde zo de hele gezins-
structuur. De mens is zo gedwongen op zoek te gaan naar de hogere krachten, en leert zo de hogere
wetten die het heelal besturen kennen. 

46. Op deze plaats zou Jakob in staat zijn de woorden van de Heerin te horen en gehoorzamen, 
waaruit profetie zou voortkomen. 

Dit was ook de reden waarom de mens van het katholicisme verkocht werd aan het calvinisme, het 
hart van de reformatie. De mens moest tot deze wanhoop gedreven worden om het uit te roepen 
tot de hogere kennis. In die zin is het calvinisme van grote cryptografische waarde, als een gesel in 
de hand van de kennis. De mens moet met dit raadsel klaarkomen, om zo de schuilplaats te 
ontdekken van de cobra-geest Saveer, die met de komst van Calvijn openlijk werd aanbeden in de 
vorm van zijn geschriften. Hij schreef een bijbel commentaar als een nieuwe bijbel. Hij was het 
voorspelde eeuwig evangelie wat zou komen. Dit geschrift vormde de basis van de reformatie. De 
mens was tot Vuk gekomen, het beloofde land, als zij daartoe konden ontwaken. Zij waren oog in 
oog gekomen met de cobra-geest met de lange staart die de Vader cultus uitbeeldde, de relatie 
tussen vader en zoon, die dit land bewaakte. De mens was losgesneden van de moeder en kwam 



met dit masker in gevecht. Maar de mens had deze onderdrukking nodig om het beloofde land 
binnen te kunnen gaan. Zonder de komst van Saveer zou alles verloren zijn geweest. De mens moest
deze valse huur-geest eerst verslaan, die dit land binnenin zich droeg. De schat is in de bek van de 
slang. Het gif van deze slang zou de onbevoegde rovers verlammen en tot de vernietiging leiden. Dit
is een zaad wat een ieder in zichzelf draagt, voor de één tot leven en voor de ander tot de dood. In 
die zin is Saveer een agent van de gnosis. De kennis heeft deze sluier zelf opgericht. Zij die toegeven 
aan het verlokkende van het letterlijke zullen door haar gedood worden. 

47. Zou de Heerin met overmacht tegen hem strijden ? Nee, maar hem vullen met vreze, religie en 
heiligheid.

Laten we daarom het calvinisme dus niet zomaar zonder meer verwerpen, want het is een gestolen 
en verdraaide schat van de gnosis. Het gif zal dus ook het geheim bevatten waartoe de mens moet 
ontwaken in openbaring. In de juiste substantie, dosering en samenstelling is zij dus medicinaal. Het 
letterlijke calvinisme leidt tot grote verdoemenis, maar het esoterische en cryptografische 
calvinisme is een pad ten leven, omdat op dit pad de verloren schatten terug te vinden zijn.

48. Met de zachte, donzige veren van de bruids-vogels is hij bekleed. Hij richt zijn boog omhoog, om
de luchtgoden neer te halen. Hij jaagt de schaapherder-vogels neer. Hij richt zijn pijlen zonder 
genade. Hij jaagt voor Bilha, de Heerin.

Mozes richtte de koperen slang op, nadat de bruids-vogels van Egypte, de snelle arenden die het 
volk achtervolgden, waren neergehaald, als een beeld van het vallende katholicisme. Het volk werd 
door de echtscheiding heengeleid tot de wildernis, en het volk van Jakob was nu bekleed met het 
dons en de veren van de gevallen bruids-vogel. De koperen slang is een beeld van het calvinisme 
wat werd opgericht in de bittere wildernis van de uittocht, als de komst van de cobra-geest Saveer, 
die betaling eiste als huurprijs in het gebied. De wond van het beest werd op wonderbaarlijke wijze 
genezen en de aarde volgde het calvinisme in grote verbazing. De opgerichtte koperen slang was het
grote overwinningsteken over de Egyptische achtervolgers, het katholicisme, en Calvijn stichtte zijn 
eigen theocratie. Er was een nieuwe bijbel gekomen, de bijbel van Calvijn, het eeuwig evangelie. Dit 
zegel zou verbroken worden, begrepen worden, gedecodeerd, in het boek Jozua, waar het teken van
de koperen slang, het teken van redding, werd tot het rode touw waardoor de hoer Rachab werd 
gered toen Jericho viel, als een beeld van de heilige gebondenheid. Dit is waarop de slang wijst. 

49. Wanneer gij tot Bilha komt, moet gij alle bindingen afleggen. Gij moet de kraal van scheiding in 
uw leven aanvaarden. 

Zonder alle scheidingen in zijn leven zou de mens nooit tot dit punt zijn gekomen. De scheiding is 
een persoonlijkheid van de kennis, en hierin geldt : alles of niets. Wij moeten de scheiding voor de 
volle 100% aanvaarden en als zodanig aanbidden.

50. Toen Jakob het mysterie zag, Bilha met het zwijn van ongehoorzaamheid, bewonderde hij haar 
met respect en ontzag, als een vorm van aanbidding.

De vrouw op het beest is een grote allegorie van de overwinning over de slang, oftewel het 
begrijpen van het raadsel van de slang, wat een touw is, de heilige gebondenheid.

51. Dit was de plaats waar de ziel Jakob naartoe zou leiden. Jakob zou een ontmoeting krijgen met 
Bilha en het zwijn van ongehoorzaamheid. 



Zoals Samuël in de esoterie werd “verkocht” aan de vrouw op het beest in de grondtekst, om dienst 
te doen in de tabernakel, waar de Vuh uitvoerig over spreekt, zo was dit een beeld van het volk van 
Jakob. De giftanden van Saveer zijn het Woord van Calvijn die Jakob daartoe aanzetten om ook 
persoonlijk Saveer te overwinnen na het aanschouwen van dit wonder. Zijn lichaam kon zo 
antistoffen aanmaken, en de schat terugroven. Dit gaat niet buiten persoonlijke confrontatie om. De 
angel moet diep gaan. Als de slang dan van zo'n hoogte valt, dan wordt de slang tot een zwijn.

52. Hierdoor werd de ziel, de hongerende, gebonden tot Bilha, om niet in de handen van welvaart 
te vallen. 

Er is iets onoverbruggelijks in het aanschouwen van de vrouw op het beest, zelfs als de mens tot 
haar wordt verkocht, toegelaten wordt in haar gebied. Dit heeft te maken met het feit dat de mens 
zelf de gnosis moet worden. De tijd van het projecteren moet afgelegd worden, alhoewel de mens 
zich wel moet onderwerpen aan de gnosis. Dit is de balans van het evangelie van Ismaël. De mens 
wordt tot de gnosis alleen door de scheiding, door de onderworpenheid. Hierin moet de mens diep 
gaan. In zekere zin is dit een eeuwige balans, omdat de mens al deze archetypes in zichzelf zal 
moeten dragen. In die zin is het calvinisme nuttig, omdat zij dan wel de elementen van de gnosis 
diep in zich draagt, maar dan op een hele verdraaide en foutieve manier. De hiërarchie van het 
calvinisme zal geschud moeten worden, alvorens een mens tot de kern kan komen. Er is geen heil in 
het zonder meer verwerpen van alle christelijke en calvinistische elementen in bitter atheisme.

53. De diepere ziel is de bitterheid van de ziel die terugleidt naar het paradijs. De eeuwige ziel is de 
heilige honger. 

De bitterheid die de farao op het volk legde door de lasten te verzwaren was om hen in bedwang te 
houden, als een beeld hoe de heilige gebondenheid door pijn de mens in bedwang houdt. Een 
andere manier waarop de heilige gebondenheid dat doet is door de heilige vreze. Al deze 
elementen van het touw, deze karakter-eigenschappen, leiden tot de heilige leegte, de eeuwige 
honger, waarin alle rebellie sterft, en waarin het touw geboren wordt, vanuit oprijst. De mens kan 
dit niet bevatten. De mens zal altijd excuses proberen te maken om aan die eeuwige leegte te 
ontkomen. In die zin moest de farao het volk aan Mozes “verkopen”, opdat het nieuwe touw de 
mens tot die eeuwige, woeste leegte in de wildernis te trekken. Dit is in de Amazone theologie de 
Hiti stam die het volk verkoopt aan de Bada stam. De draak verkocht zijn macht aan het beest. Het 
calvinisme bleef het arianisme, hen die de godheid van Jezus verloochenen, vervolgen. De godheid 
van Jezus is de kop van de cobra. 

54. Gij zult teruggeleid worden tot de grond van het paradijs, het stof en het vuil van het paradijs 
waarin gij gevormd wordt. 

Soms is het belangrijk terug te keren tot de gegeven bron en die bron te herzien, om niet in oude 
fouten te vervallen. Herin moet een balans aangelegd worden tussen het dynamische principe van 
de bron en de personificatie ervan. De kennis personificeert zichzelf in een hogere graad, in de 
climax, maar zal altijd weer wederkeren tot het originele principe waarvoor het staat, om zichzelf te 
zuiveren en zuiver te houden. Daarom kan atheisme soms goed zijn, maar mag niet vervallen tot 
een bitter atheisme waarin de personificatie van de kennis wordt tegengehouden. In deze 
personificatie is het van belang de balans te houden tussen de nieuwe, zuivere taal, en de oude taal,
zodat er nog wel feedback wordt gegeven aan de oude orde en die zich eraan kan hervormen. In die
zin is de oude orde het slot en de sleutel. Zo moet het calvijn mysterie een kwartslag gedraaid 
worden, opdat het volk doorgang heeft. 



55. Jakob werd geleid om hier neer te liggen en te slapen. Jakob moest vuil gemaakt worden, anders
zou hij in de onderwereld geen wapens hebben. 

Het wapen-arsenaal is dus al gegeven in de geschiedenis, en de mens moet geen smetvrees 
ontwikkelen. De rotzooi moet gerecycled worden in plaats van afgedekt, anders gaat het een keer 
ontploffen. Het calvinisme is een allegorie van de heilige gebondenheid en het laatste oordeel, en 
werd als een sluier verdraaid afgespiegeld op aarde. Het amazone-calvinisme herstelt de originele 
polen hiervan, en draait de sleutel in het slot. Dit is een esoterisch en vertikaal calvinisme in plaats 
van horizontaal, en rekent af met de rover die het calvinisme is, door het geroofde terug te nemen. 
Het zwijn moet geslacht worden, en zijn vel gebruikt. Zowel het calvinisme als het bittere atheisme 
zijn smetvrees verbonden aan de schoonmaak-kabouter, een stadse geest. 

De Vuh geeft een goede definitie van de schoonmaak-kabouter : Dit is een tovenaar die het volk 
onder bedwang houdt met zijn giftige schoonmaakproducten die in wezen gewoon tovermiddelen 
zijn. Door overmatig gebruik van deze middelen komt men langzaam onder de betovering ervan. De 
schoonmaakkabouter wil alles brandschoon houden, maar geeft niet om het milieu, de natuur en 
de gnosis. De schoonmaakkabouter wil niet “vies” worden, dus die keert ook niet terug naar de 
paradijselijke grond. In het amazone calvinisme wordt deze grip verbroken. De schoonmaakkabouter
leeft in een valse schoonheid van de glitterwereld, een illusie. Hij probeert de massa's te verleiden 
tot vals vermaak, zodat hij even later zijn schoonmaak producten kan verkopen. Ook kan hij zo zijn 
gevangenen beschuldigen dat ze vies zijn en hen onder dwang schoonmaken. Ook de tandarts-
industrie werkt door dit soort geesten.

De schoonmaak-kabouter bespot de modder, de grond, waarmee de wilden zijn ingesmeerd voor 
camouflage en contact met de moeder grond, de onderwereld. Dit vind de schoonmaak-kabouter 
vies. De schoonmaakmiddelen van de stad vind hij mooi en nuttig, maar dit is een valse schoonheid,
de illusie van de glitterwereld. Hier is hij uitermate bezadigd en verzadigd over, als een schoonmaak-
orthodoxie. Hier gaat hij graag over in discussie, om zo zijn zedelijke praatjes te verspreiden, om zo 
zijn eitjes te leggen. Boenen en poetsen is de lust van zijn leven, om zo de diepere, wilde, vuile 
gnosis van de moeder grond verborgen te houden. Zowel de boeren-kabouters als de schoonmaak-
kabouters hebben hun eigen dialect. De schoonmaak-kabouters praten een soort 'plat', maar dan 
'precies' en 'betuttelend', het zogenaamde 'Proogs'. Heel veel mensen zijn bezeten door de 
schoonmaak-kabouter en leven daardoor oppervlakkig. De schoonmaak-kabouter maakt vele 
slaven. Spijbelaars zijn zijn prooi. 

56. In de paradijselijke ondergrond wordt gij geinitieerd. Hier leert gij de ijzeren wetten kennen, de 
wetten van het paradijs, de strenge wetten van oorlog en jacht. 

Het heilige vuile van de grond van het paradijs ontmaskert de schoonmaak-kabouter, en werpt hem 
uit de stad, zodat de stad tot een ruine kan worden, tot een wildernis. De schoonmaak-kabouter is 
in dit proces onttroont. De troon is een beeld van de verborgenheid. Het vuile van het paradijs is 
schoner dan het schone van de stad. Het calvinisme had de discipline van de gnosis geroofd, en 
bracht daarom een heel verdraaide discipline tot het volk om los te komen van het katholicisme, van
de ene slavernij tot de andere. Alle latere voortplantingen van het calvinisme probeerden aan die 
discipline te ontkomen, maar op zo'n manier dat ze vervielen tot losbandigheid, zoals de 
evangelische beweging, de pinkster en charismatische beweging. Er was nooit een “discipline van 
profetie”, er was nooit een wetboek van profetie, maar zij waren losbandige uitwassen die waren 
losgeslagen van de potentiële calvinistische kern. Het was de wildgroei van een kanker. De mensheid
kan veel leren van de discipline van het calvinisme, en mag ontwaken tot de oorspronkelijke 
discipline van de gnosis. Hiertoe moet de mens dus eerst de geestelijke smetvrees verslaan. Zowel 



het platte calvinisme als het a-calvinisme, als volledig en bitter anti-calvinisme, zijn vijanden van de 
gnosis. Er is ergens een middenweg in de esoterie en cryptografie. De mens heeft door gebrek aan 
onderzoek ijdele bespiegelingen geschapen en daartoe is vals vertrouwen opgewekt. Zij hebben zich
gesneden beelden gemaakt als karikaturen van de hogere kennis. De mens wilde de heilige 
strengheid niet.

57. Gij moet gewassen worden in deze rivieren. Hier wordt gij bekleed met het paradijselijke vuil. 

De schoonmaak-kabouter is de aard van Saveer, de geestelijke smetvrees. In sommige mensen zal 
dit een ziekte zijn, in anderen een verharding, of een mengsel ervan. Daarom mag de mens 
terugkeren tot de paradijselijke rivier om gewassen te worden, en zo weer terug te keren tot de 
paradijselijke grond. In een duister geheim schiep de schoonmaak-kabouter Jom, de Jezus-geest, als 
een wasprogrammaatje van smetvrees, zodat de mens stads “schoon” zou worden, en het contact 
met het paradijs zou verliezen. Dit zijn allemaal illusies buiten het paradijs, groot bedrog. De mens 
mag terugkeren tot de paradijselijke rivier. 

58. Gij wordt gewassen om los te komen van de valse schoonheid van de mensen. Gij moet komen 
tot de paradijselijke diepte van de natuur van de Heerin. Zo moogt gij komen tot de paradijselijke 
vloed en overweldiging.

Het tegenovergestelde hiervan is de Toronto uitstorting, als de climax van de calvijnse afvalligheid, 
waarin het schoonmaak-middel wordt ontvangen. Dit was een grote uitstorting van Proogse geesten
om het geheim van de hemelse dronkenschap te bewaken. Er is geen plaats voor losbandige 
dronkenschap. Alles is onderworpen aan de discipline van de hogere kennis, de metafysische 
wetenschap. God is geen schim of product van verbeelding die naar ieders lust kan worden 
veranderd. De schoonmaak-kabouters werken graag met hun spiegeltjes, zodat ze zichzelf een beeld
en afspiegeling van het beest kunnen maken, om zo hun lusten te botvieren. De wereld aanbidt de 
Proogse kabouter van vals geluk, het goud der dwazen. Zij die valse goden maken in spijbelzucht en 
ijdel gebrek aan onderzoek loochenen de hogere kennis, en zijn dus hierdoor gewoon atheisten die 
berg en heuvel aanroepen om zich te verbergen voor de hogere kennis. Door zo hysterisch en 
obsessief om te gaan met uiterlijkheden is het oog tot een grote smetvrees geworden. De mens 
baadt in giftige chemische schoonmaakmiddelen van de stad, en spuit het in hun eigen en elkaars 
ogen. Het oog van de geestelijke smetvrees is hierdoor stekeblind geworden en is daardoor delirisch
geworden. Het is een oogziekte. 

4. DE AMAZONES

1. Het paradijs is de tuchtplaats, de plaats van honger. Het zwijn van ongehoorzaamheid wilde 
mensen misleiden tot het kannibalisme. Zelfs in oorlogsvoering met valse machten is dat heel link. 

Saveer wordt in zijn val een zwijn, wat de ironie is van de strijd tegen de schoonmaak-kabouter 
geest. De extreme en kieskeurige “Pietje precies” smetvrees is tegelijkertijd een doldwaze, 
losbandige “Piet de smeerpoets”, die zich verheugd in allerlei onheilige viezigheid, en van geen 
stoppen kent. De zogenaamde “onderbroeken-lol” en de “poep, pies en plas praatjes” horen bij het 
syndroom van de smetvrees kabouter, en zo is het in die zin “manisch”. De smetvrees kabouter 



heeft buien van enorme viezigheid, en lust tot allerlei stadse viezigheid. Dan kan het hem niet 
kleurig en bont genoeg zijn. Dan trekt hij zijn lange gestreepte kousen aan, en loopt ermee door de 
plassen, en dan gaat hij zijn huis binnen, en dan gaat hij lezen met zijn natte voeten. Daarna gaat hij 
hutspot koken, en helpt de hele keuken om zeep, een enorme kliederboel, en dan denkt hij aan de 
meest vieze dingen, waarvoor hij zich later als zijn bui over is zal schamen. Ook de smetvrees-
kabouter heeft zijn vieze dagen, en dan is het wel echt vies, het tegenovergestelde van smetvrees. 
Het is de climax van een week van smetvrees. Dan kan hij alle opgekropte frustraties niet meer 
inhouden, en slaat dan helemaal door naar de andere kant, als een zotte zondag. Hij gedraagt zich 
dan als een clown. “Oh, het zonnetje schijnt zo mooi.” Dan gaat hij naar buiten en ik zal maar niet 
vertellen wat hij dan allemaal doet. Rollen door de poep is er niets bij. Nee, de smetvrees-kabouter 
kan zijn vrome spel nooit lang volhouden. Saveer wordt tot een zwijn.

2. Het is een vorm van luiheid, oppervlakkige oorlogsvoering, om zo snel met valse machten af te 
rekenen, denkt men, maar deze vormen van kannibalisme maken het alleen maar erger.

De schoonmaak-kabouter is lui en veracht de daadwerkelijke oorlogsvoering. Alles moet snel snel. 
De schoonmaak-kabouter kende zijn eigen zwakke positie, en kwam zo met de Jezus-list, om alles 
wat hij deed legaal te maken. De schoonmaak-kabouter trok alles tot een vals gerechtshof. Deze 
macht moest beslissen wat schoon en vies was, wat zondig en heilig was. Deze macht moest al het 
vieze oordelen, en het schone kronen. Deze macht was Jom, de klagende kwebelkous. Deze macht 
was Jezus Christus, als een merkteken van het beest, maar dit merkteken had z'n zwaktes. In het 
katholicisme dreigde Jezus het vaak te verliezen van Moeder Maria. Het Romeinse Rijk was vallende 
en stond op het punt gescheurd te worden door de schaduw van het Amazonisme, in de vorm van 
de islam. Dit was ook al gebeurd door het Arianisme, waarin Jezus zijn godheid verloor, maar de 
eerste heraut van het Amazonisme was gevallen. Met de dreiging van de islam kwam er een macht 
opzetten die het katholicisme zwaar zou beperken en zou terugduwen in de fles. Het zou een man 
zijn met een ijzeren hand waarin hij de pauzen zou verpulveren. Calvijn, alhoewel onderworpen aan 
Saveer, als de boodschapper van Saveer, is de Titska energie. In de Vuh besproken als het valse 
collectieve zelf. In die zin heeft het ook diepe hindoeistische wortels. Calvijn maakte zijn eigen god 
en zijn eigen religie en theocratie, en dit was het gemaskerde zelf, het ego. Deze demonen groep 
wordt ook de Titskanen genoemd in de Vuh, wat gelijkstaat aan de orthodoxe calvinisten als de 
weerspiegeling daarvan op aarde. Titska bewaakt ook de machtige rivier tussen de Egyptologie en 
de Indologie, waarachter de schatten van de Indologie verborgen zijn. Zowel India als Spanje zijn 
geliefde plaatsen van deze energie, als een grote schuilplaats.

3. De mens moest tot scheiding komen.

De scheiding is de school waarin de mens onderwezen wordt. Maar de scheiding zal onherroepelijk 
leiden tot diepere confrontaties. De schoonmaak-kabouter gaat daarentegen helemaal op in het 
sociale. Door zijn schoonmaak-middelen en valse wetboek van schoonheid heeft hij de hele 
samenleving geschapen op stadse pijlers. Titska maakte het zelf tot god, onderworpen aan Saveer, 
de geschriften van Calvijn. Dit zijn buitenaardse geesten die tot de aarde kwamen. De volgelingen 
van de schoonmaker-kabouter zijn neus-mensen. Ze ruiken altijd wat, en het is altijd de ander die 
stinkt. Hun eigen poep is citroentjes fris, en dat ruiken ze niet. Ze eten het zelfs. Neus-mensen 
hebben altijd iets op anderen aan te merken, en er komt geen zelf-onderzoek aan te pas, want het 
zelf is immers god. Zo loopt de schoonmaak-kabouter met opgeheven neus door de straten. Maar 
zijn neus in de wereld van de ziel werkt niet. Al zijn zintuigen zijn kunstmatig, en materialistische 
leugenaars. Hij bekijkt hoogmoedig de mens van top tot teen en trekt dan zijn neus op en heeft 
altijd wel wat aan te merken, maar zijn boodschappen zijn altijd zonder substantie. Zo zwerft de 



schoonmaak-kabouter doelloos rond. Hij is helemaal ingenomen door de dagelijkse bezigheden, en 
vindt dit heel wat. Met z'n schoonmaakmiddeltjes houdt hij orde en krijgt hij alles voor elkaar. 

4. Door profetie wordt de vijand gebonden. 

Het calvinisme is de verdraaiing van grote gnosis, en daarom ligt het ook zo dichtbij de gnosis, maar 
tegelijkertijd zo ver weg. We moeten even de juiste link maken. Want we zullen gaan zien dat in het 
calvinisme de verborgen wetten van profetie zich bevinden, de mechanismes. Waarom heeft de 
Moeder de sluier van het calvinisme opgericht ? De geesten zijn hysterisch erover om deze dingen 
verborgen te houden. Waarom houden de calvinisten zo vast aan de uitverkiezing. Wat is het ? Hier 
komt het geheim, wat even een kwartslag gedraaid moet worden : Calvijn beweert in zijn 
commentaar op Efeze dat God de mens kiest zonder daarbij gebouwd wordt op de rechtvaardigheid 
van die mens. Ook de onrechtvaardigheid van die mens kan God niet tegenhouden om die mens te 
kiezen. De mens heeft hier dus geen invloed op, alles komt vanuit God's keuze. Dit is puur 100% 
robotisme zonder dat daar ooit een vrijwillige keuze toe was gemaakt. De heilige gebondenheid 
komt alleen als je het verdient, zodat er een eerlijke relatie is tussen de mens en de hogere kennis, 
die van twee kanten komt, maar voor Calvijn is dat allemaal niet belangrijk. De gebondenheid van 
Calvijn is niet gebouwd op het willen of niet willen van de mens. Zo ver is de mens al gedaald dat 
God al niet meer gaat wachten. Er moet nu iets gebeuren. God grijpt in. God gebruikt de mens of 
die dat nu wil of niet, en zet hem neer waar dan ook. Hoe moeten wij dit zien ? De mens is diep 
gevallen, en de mens heeft eigen goden gemaakt die labels op de mens hebben geplakt, vaak vals, 
zeggende : “die is onrechtvaardig, en die is rechtvaardig.” En : “die gaat naar de hemel, en die gaat 
naar de hel.” De stelling van Calvijn – wat hij overigens niet zo bedoelt – gaat hier dwars tegenin, 
dwars doorheen. God heeft niets te maken met menselijke afscheidingen en muren die hun valse 
goden voorstellen. We zien dus verschillende goden in het calvinistische plaatje die tegen elkaar 
strijden. Er wordt even vanuit de mens gedacht, vanuit vals oordeel, vanuit valse goden van het 
katholicisme die over de mens heersen. Calvijn sprak dingen die hij zelf niet begreep en helemaal 
verkeerd uitlegde.

De goden van het katholicisme heersten als God over de mens, en daarom had de Amazone die het 
Calvijn-masker had opgezet hier lak aan. Zij koos uit zonder waarde te hechten aan het oordeel van 
de katholieke God of de mens rechtvaardig of onrechtvaardig was, naar de hemel of naar de hel zou 
gaan. De Amazone ging daar dwars doorheen. Zij kon namelijk dieper prikken en het hart van de 
mens zien. 

Als we ons dat voorstellen dat God zomaar zonder meer de mens grijpt en die mens in godsdienst 
neerzet, dan is dat wel een hele enge relatie. Maar in de Amazone context moet de 
gehersenspoelde, geconditioneerde mens gegrepen worden, dwars door de muren die om zijn hart 
heen zijn gebouwd. In dit opzicht spreken we van een verschil tussen het gebonden hart en het 
diepste hart. In die zin blijft de brug tussen katholicisme en calvinisme dus een feit en hebben ze 
elkaar nodig. Ze leggen elkaar uit, want alleen door LOON die door de muren van de valse goden 
heenbreken hebben de calvinistische principes waarde, en dit loon is een hemels loon en geen 
materieel loon. Er is dus een groot verschil tussen het hemelse katholicisme en het materiele 
katholicisme. Ook het katholicisme moet een kwartslag draaien. 

Dit was dus de profetie waardoor de vijand gebonden werd, maar de mens gaf er een verkeerde 
uitleg aan.

5. De amazones hebben een pijlkoker met pijlen die eerst gedoopt worden in het lijden, de tucht, 
zodat vandaaruit de profetie kan plaatsvinden. Dit is het pad tot de tuchtplaats. 



Genade is een hele corrupte schaduw van de heilige gebondenheid, het touw. In de uitverkiezing 
breekt God door de muren van etiketten heen, van de oordelen van valse goden. God moest 
afrekenen met een vals rechts-systeem. Calvijn had een schat geroofd die hij niet kon dragen. De U-
Wet van het calvinisme, de uitverkiezing, is een Amazone Warrior, en deze stukken moeten op die 
manier gelezen worden dat wanneer er staat dat het er niet om gaat of we het waard zijn of niet, 
we het woord “in het oordeel van de katholieke God” moeten toevoegen, want iedereen was door 
deze God geidentificeert en had een nummer met een oordeel gekregen. Dit oordeel moest dus 
omzeild worden. Dit was dus allemaal oorlogs-strategie. De mens herkende het niet, en daarom is er
het huidige calvinisme, maar Calvijn had de kiem ontvangen, de vonk. Dit had hij gestolen. Zo zou 
Calvijn de grote vorst van het moderne tijdperk worden. De amazones moesten de mens dus eerst 
verwonden onder deze tirannie, opdat daardoor uiteindelijk profetie zou plaatsvinden. In deze 
dagen leven wij, nu het raadsel van Calvijn geopenbaard wordt. 

6. De stam van profetie is een stap verder om los te komen van het zwijn van ongehoorzaamheid. 

In het Amazone Calvinisme wordt dit pad beschreven, en is er doorgang voor het volk. Het 
calvinisme een kwartslag gedraaid, van horizontaal naar vertikaal. Zo wordt het wetboek van 
profetie, die de amazone bijbel is, geschreven, als een nieuwe discipline waardoor de mens wordt 
ingewijd in de stam van profetie. Zo wordt Saveer verslagen, de smetvrees die zowel in het 
calvinisme als in het a-calvinisme zit. De smetvrees is ten diepste een vies, vet zwijn. 

7. De stam van profetie is in de diepte van het vuil van het paradijs.

De mens moet het stadse vuil overwinnen om te komen tot het heilige vuil van het paradijs. De 
mens moet klaarkomen met het Calvijn-mysterie. De smetvrees is spijbelzucht. De smetvrees is 
farizeisme wat taboe-woorden uitdenkt, als de taal-politie. Dan wordt het een soort stratego spel, 
wat gewoon woordspelletjes zijn. Hiertegen moet een gouden regel toegepast worden : “Het gaat 
niet om het wel of niet, maar om het hoe. Het mag niet om de uiterlijke vormen gaan zoals bij de 
farizeistische schoonmaak-kabouter.

8. Hier is het bedwelmende voedsel van het paradijs.

In het heilige vuil van de paradijsbodem is nog steeds de ware vruchtbaarheid te vinden. Hier komt 
de mens daadwerkelijk los, en vinden we de ware bedwelming, die tegengesteld is aan de Toronto 
bedwelming van de smetvrees. De Toronto bedwelming maakt niet waarlijk vrij. De Toronto 
bedwelming houdt de mens weg van het paradijs. Door de U-wet kunnen nu ook de bedriegelijke 
geesten die door het katholieke systeem als rechtvaardig, heilig en goed waren bestempeld vervolgd
worden en tot het oordeel gebracht worden. Verkiezing is dus niet afhankelijk van de katholieke 
gerechtigheid, is dus een kleine correctie die er gemaakt moet worden in Calvijn's woorden, als een 
kleine aanvulling die wonderen doet. Zo kan het hele Calvijn verhaal duidelijk worden. De hele 
Amazone Bijbel is dus de tweede Calvijn : het Calvijn II project. Naar katholieke maatstaven kunnen 
we het niet verdienen, maar wel naar de heilige maatstaven van de hogere kennis, het amazonisme.
Het calvinisme is geen christendom. Alles draait om Calvijn die de mens onderwerpt aan Saveer. Er 
kwam een nieuwe leer. De godheid van Jezus moest stellig in ere gehouden worden, anders zou het 
systeem niet overgekocht kunnen worden van het katholicisme. Daarom was het de kop van de 
slang, en deze kop zou vermorzeld worden, door het zaad van de vrouw, oftewel het amazonisme. 
Hierin ligt de bedwelming.

9. Jakob bereikte deze plaats door de kastijding. 



Het volk van Jakob moest dus gekastijd worden door het calvinisme, en tot de hogere waarheden 
ontwaken. Jezus moest dus opnieuw sterven om plaats te maken voor Calvijn. Het volk kreeg een 
harde leermeester. Het volk was verstoten door de moeder en werd onderworpen aan Saveer, de 
koperen slang in de wildernis. Dit was een schaduw van het heilige touw, de heilige gebondenheid, 
die in het boek Jozua uitgelegd wordt in de Jericho mythe van het rode touw. Dit werd het nieuwe 
symbool van redding.

10. Bilha zou hem leiden tot de in de duisternis verborgen kennis.

Zij die de smetvrees vereren kunnen hier dus niet komen. Zij die niet vies willen worden in de strijd 
moeten ver van de gnosis vandaan blijven. De kennis is juist diep verborgen in alle smerigheid die er
slechts een schaduw van is. De schat ligt in de duisternis. De schat ligt bewaakt in vijandelijk gebied. 
Als de vijand wordt ontweken dan zal de schat nooit bemachtigd worden.

11. Bilha droeg hem op om te jagen voor de amazones. Hij moest hen voedsel verschaffen. Dit 
gebeurde in en rondom de zwarte tempel. Jakob moest de donkere nacht van de scheiding ingaan. 

Voor deze strijd in ver afgelegen vijandelijk gebied moet er eerst afscheiding zijn. Deze momenten 
worden vaak in een mensenleven gegeven als voorbereiding, maar vaak herkent de mens het niet. 
Dan zakt de mens helemaal weg in zelfmedelijden en ziet niet meer waar het nu daadwerkelijk om 
gaat. De mens wordt zo afgeleid van het doel. De schoonmaak-kabouter is gewiekst.

Jakob werd hier dus tot een diaken, die voedsel int en verschaft.

12. Gij moet leren leven met de kleinste hoeveelheden. Geesten van rijkdom en materialisme staan 
overal op de loer om u tot een slaaf te maken. 

Smetvrees loopt gelijk op met materialisme : "Het mag niet vies worden, want dan verliest het aan 
waarde."

13. Om de kennis te verdiepen moet men tot de honger komen en de scheiding.

Leegte, stilte en afzondering zijn belangrijk voor de kennis om zich te kunnen openbaren. Als deze 
elementen er niet zijn, dan staat er teveel in de weg. 

14. De vertikale jacht is belangrijk voor het komen tot de diepere esoterische sieraden die SEPTUS al
zo'n lange tijd verborgen heeft gehouden. De buffels en bizons van mannelijke superioriteit zijn de 
wachters van deze sieraden. Zij houden de poorten tot het kinderrijk verborgen. Door het pad van 
de buffeljacht te gaan, komt gij tot het rijk der kinderen. 

De leringen van Calvijn zijn geen letterlijke sieraden, maar esoterische sieraden voor de 
overwinnaars. Het is dus een strijd om het beloofde land in te gaan, en "steden" in te nemen. De 
overwinnaars moeten de schatten van Saveer plunderen. Tot dit gebied is Septus de poortwachter, 
de beheerder. Septus wordt in de Vuh, het eerste grote boek van de Amazone Bijbel, beschreven als 
de Heilige Geest in het grote christelijk-orthodoxe complot van het Romeinse Rijk. Dit is de 
mannelijke monopolie van de giftige paradijs-vrucht. Het rijk der kinderen spreekt in die zin over 
een wedergeboorte in deze strijd. De overwinnaars krijgen op dit pad een paradijselijke gids over 
zich aangesteld die hen verder zal leiden, als een diaken, een curator, een bewindsvoerder. Dit is al 
het loskomen van de schatten van Saveer.



15. Het vergt lange, dunne, scherpe pijlen om hun huiden te doorboren en hen te verslaan. Deze 
geesten zijn snel, gewiekst. Gebruik pijlen van slaap die hen in een lager bewustzijn brengen.

De gids van het paradijs is als de ware vrucht die voor de mens hangt, om de mens te bedwelmen 
en te onderwijzen, te leiden in de strijd. Het hart van de mens mag hier naar luisteren. Zo kan het 
goddelijke dus ook gezien worden als een land, een gebied : het paradijs. Ook met het paradijs zelf 
mag de mens een relatie aangaan. Zo mag de mens ook zelf tot een paradijs worden. Dit is in de 
mate de mens deelneemt in de oorlog van het paradijs, waarin het beveiligings-systeem van Saveer 
en de poortwachter, Septus, tot slaap gebracht zullen worden. De ware vrucht doet de 
wedergeboren mens ontwaken in de overwinning, en doet de vijand slapen. De ware vrucht is een 
toewijding tot een hemels gebied van kennis wat zich in de climax van die kennis geografisch heeft 
gemanifesteert en gepersonificeert. Zij is het paradijs.

16. Deze geesten hebben een heleboel afleidings-taktieken om je te verwarren. Zij kunnen je in de 
jacht misleiden tot het strijden tegen mensen, door zulke beelden in je op te roepen van 
mensengezichten.

Wij moeten blijven beseffen dat de strijd niet is tegen vlees en bloed. Hier zitten dus altijd geesten 
achter, die manifestaties zijn van corrupte, d.w.z. verdraaide, principes. De ware strijd is dus een 
puzzel, en kan worden opgelost in de kunst.

17. In de slachtplaats ligt de kraal van profetie.

De slachtplaats is niet voor hen die smetvrees hebben. Het is ook niet voor letterlijke aardse slagers,
want die hebben de demonologie verzaakt door het te verletterlijken en materialiseren. Zij strijden 
tegen onschuldige dieren, en verspillen daaraan hun wapens, dus zij zullen nooit de demonen 
verslaan. Zij krijgen aards loon, en zullen dus geen hemels loon ontvangen. Zij hebben hun loon al. 
Ook dit is een vorm van smetvrees. Zij kunnen niet tegen demonologisch bloed, daarom verlustigen 
zij zich in hun smetvrees met het bloed van mede-schepselen. Zij die komen tot de slachtplaats in 
het paradijs, als zij door de linies van Septus en Saveer zijn heengekomen, ontvangen zo de sleutels 
van profetie, van voortgaande openbaring. 

18. Gij moet tot de slachtplaats komen om het zwijn van ongehoorzaamheid te overwinnen. 

De mens heeft verschillende plichten in het leven. Het leven komt niet gratis. Zo is er de militaire 
dienstplicht in de gnosis en de belasting plicht. Zo zijn er vele belastingen in de gnosis, om te zorgen 
dat alles zuiver blijft en blijft circuleren.

19. De slachtplaats is te vinden in de diepte van het paradijs. 

De slachtplaats is de plaats van de gehoorzaamheid en de vertaling, de plaats van transformatie, het
gaan naar een hoger level, en dieper begrip.

20. Zij die tot de slachtplaats komen, krijgen de esoterische wet. 

Het is de plaats waar ons zelf "geslacht" wordt voor de wedergeboorte. Er wordt gesneden tot op 
het bot. Het ware offer is het offeren van het zelf. In de diepte is er geen ander offer. Al het ander is 
slechts een schaduw van deze gebeurtenis. Aan het einde van de rit ontdekt de mens dat hij altijd 
op zichzelf was geweest. Hier hangt de inwijding in de esoterische wet van af. De smetvrees is in dit 



geval als de belasting-ontduiker. Het komen tot deze plaats is onderdeel van de schoolplicht en de 
dienstplicht.

21. Gij moet gebroken worden in dit proces, op de heup geslagen worden, kreupel geslagen 
worden. Uit die gebrokenheid komt uiteindelijk het oordeel voort, als de brenger van zaad. 

Het "oordeel" is niets anders dan een grotere gevoeligheid die automatisch reageert op stimuli. Dit 
is de definitie van vruchtbaarheid.

22. Kennis is waar het harde het zachte heeft voortgebracht, en het zachte het harde. Het is de 
plaats waar het hardste en het zachtste elkaar opgewekt hebben. Het is een rivieren-gebied. Het is 
het geheim van de paradijselijke vloed, en het zaad.

Het hard-zacht mysterie om door muren heen te gaan ligt in de handen van de taalsmid, waarvan de
tandarts een allegorie is. In letterlijke zin is de tandarts demonisch, wat vaak besproken wordt in de 
Amazone Bijbel. Dit kan alleen begrepen worden verder in het esoterische calvinisme.

23. Kennis is de paradijselijke sieraden, en ook is het een paradijselijke olie.

Kennis manifesteert zich in de taal van hard en zacht. Zo wordt kennis opgeslagen en geabsorbeerd.

24. Deze aarde is verdoemd vanwege de trotse haan. Gij zult deze haan moeten overwinnen, anders
zal deze haan u bezitten en vervullen. 

Het Hebreeuws voor tortelduif wordt in de demonologie vaak toegepast voor hanen en kippen. Dit 
betekent dat het offer het volk zelf is, in verband met het offeren (Leviticus 1:14), wat dus niets 
anders dan een metafoor is van het sterven aan het zelf. Ook is het het opgeven van iets wat je 
dierbaar is. Een mens offert vaak de dingen die hij niet gebruikt of waar hij niets om geeft, maar het 
ware offer is dat wat je het dierbaarste is. Verder is het het proces van erfenis. Erfenis betekent 
metaforisch dat je eerst ervoor aan het zelf moet afsterven voordat je het in bezit krijgt. Als er dan 
esoterisch gekeken wordt naar de erfzonde leer van Calvijn, als een erfopstand tegen het katholieke 
systeem, dan kan dat ook alleen verkregen worden door eerst te sterven aan het zelf. Zo spreken we
dan van een heilige erfzonde, een heilige erfrebellie om met het katholieke systeem te breken. 
Verder staat de tortelduif oftewel de haan in de demonologie voor de hierarchie, wat maakt dat het 
een stuk territoriale, hiërarchische oorlogsvoering is, nodig om de oversten van de vijand uit te 
schakelen, anders zou het dweilen met de kraan open zijn. Omdat het ook 'in cirkels draaien' 
betekent, en sieraden, als ringen en kettingen, is het van belang om de trotse haan te bestrijden om 
zo te komen tot de cycli van de gnosis, die opgeborgen liggen in haar schatten. Er is geen sieraad 
buiten de gnosis om. Het sieraad ligt in de heilige gebondenheid, als een alarm-systeem. De 
schoonheid van de gnosis is beter dan trots. 

25. Hier vindt gij het gevaar van de kennis, dat wanneer gij te snel naar kennis grijpt, dan zult gij 
sterven of verstenen. 

De haan is in de demonologie ook verbonden aan overmoed. Het sieraad is er voor om de mens 
restrictie te leren. Het is een duister sieraad. Niet iets om mee te gaan pronken in de stad. Het is een
wapen. Het zoekt geen eer. Het zoekt de wildernis op, en zal niet zomaar hebzuchtig de kennis 
grijpen, want de kennis heeft zich verpersoonlijkt, en met haar moet in termen van een relatie 
omgegaan worden, met grote voorzichtigheid en gebonden aan wetten en condities. Het tomeloos 
grijpen naar de kennis maakt de mens schuldig aan verkrachting, en is een piraten inwijding. In de 



Vur, in boek 47. Het Misverstand, wordt het piratenschip ook vergeleken met een kip. In de wildernis
zullen alle piratenschepen tot hanen zijn, trotse hanen, die in de vertikale strijd overwonnen 
moeten worden. De mens moet kiezen tussen het roven of het terugkeren naar school. Alle dieven 
zullen door hun diefstal uiteindelijk verstenen. Er zal leven zijn in de school. De student leert hier 
ook over, over het piratenleven, en zal zo de geroofde schat zien om deze terug te nemen door 
studie, niet door daadwerkelijke terugroof of andere krachtpatserij. Het negeren van de 
demonologische kennis doet de mens storten op de overige kennis, wat ook een soort van roof is. 
De student mag geen lessen overslaan, anders blijft hij schuldig aan spijbelen, en wordt zo gerekend
tot de piraten. 

5. HET KLAGEN

1. Duistere jagers zijn in de lucht. Zij komen met een zwart boek. 

Dit is een dualiteit. Het is niet alleen de komst van de Islam en het calvinisme, maar ook de 
openbaring van het geheim : de komst van de nacht van grootsheid in de climax van de Ramadan, 
de hongermaand. Jezus was puur een archetype van de lijdende mens, zo goed en kwaad als dat 
ging. Hij ging de wildernis in om te vasten, te hongeren, en ging zo zijn dood tegemoet in de hof van 
Getsemané, aan de voet van de Olijfberg. Getsemané betekent : wijnpers of olie pers. Jezus ging 
Hongerheim in op zoek naar Hel in de context van de Germaanse mythologie, om zo door de 
hongermystiek te komen tot de kroon van waanzin, wat het profetische ijlen is. In Toronto gebeurt 
precies het tegenovergestelde. Toen Noach na de zondvloed een wijngaard plantte werd hij dronken
en ontblootte zichzelf in zijn tent. De kroon van waanzin is het waarlijk sterven aan jezelf en het 
waarlijke verslaan van de vijanden. Jezus werd zo tot David, en kwam als een Adam tot het paradijs. 
Het gaat niet om Jezus, maar om de lijdensmystiek, het pasen. Jezus had al die mystiek geroofd, 
daarom liggen in het Jezus verhaal de sleutels.

2. Het zwarte boek om de troonmacht te vestigen, die de aarde langzaam maar zeker in een 
onontkoombare wurggreep zou brengen, heel subtiel. Het zwarte boek zou wit worden, om de 
volkeren te verslinden. 

De hongerende mens wordt op een gegeven moment dronken van de honger. Dit is het heilige ijlen, 
tegenovergesteld aan het Toronto ge-ijl. Zo komt de mens tot kennis. Kennis komt de mens niet 
zomaar aanvliegen. De mens moet afsterven in Hongerheim. Dit brengt een vreemd pigment tot de 
mens, en een vreemde gezwollenheid, als tegengesteld aan de stadse protserigheid. Het zaad sterft 
in de eeuwige leegte en begint te groeien, tot een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan. 

3. Zwart ijzer, kloppend aan de deuren, zonder genade. 

Dit is geen Toronto feest, geen mars door luilekkerland, maar een groot oordeel. Toronto is wel de 
schaduw van die waanzin. 

4. De zon zou zwart worden, en het evangelie zou gepredikt worden. De boog werd gespannen. Dit 
was een zwarte boog, en een zwarte pijl zou geschoten worden, als de zwarte heraut voor de komst 
van het zwarte boek.

Het is de climax van de nacht, de climax van het lijden, wanneer de mens de oneindige kennis 
ontdekt. Dit is geen frivole, vleiende waanzin, maar een drug voortgebracht door de honger die is 



gaan rijpen. Velen die van tevoren afhaken worden door Toronto opgeslokt in plaats.

5. De nacht die zou regeren. 

De eeuwige nacht brengt deze grote nacht voort. Het is een nacht waarop alle heiligen wachten. Zij 
verlaten hiervoor de Ramadan niet.

6. Het zwarte boek heeft hun hart ingenomen.

Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de orthodoxen en de esoterischen, tussen het 
letterlijke en het symbolische, tussen de oppervlakte en de gnosis. In Jeremia 48 werd de Toronto 
test al aangekondigd, als een oordeel : "25. Afgehouwen is de hoorn van Moab en zijn arm is 
gebroken, luidt het woord des Heren. 26. Maakt het dronken, omdat het zich tegen de Here heeft 
verheven, zodat Moab neertuimelt in zijn uitbraaksel en ook zelf ten spot wordt." Zij zijn dronken 
geworden van hun religieus materialisme en vraatzucht. Dit is waartoe de Jezus-verafgoding leidt, 
maar er is ook een esoterisch pad door de lijdensmystiek die dwars door deze verhalen gaat. Het is 
de strijd tussen de piraten en de wilden, tussen stad en wildernis. Toronto is de onheilige waanzin 
van de Jezus-godheid. 

7. Ook dit is een schepping van de Moeder God om u te testen. Het is haar spel. 

Het is en blijft een onderdeel van de kunst. Zelfs de stad is in diepte onderdeel van de wildernis.

8. Gij moet blijven volharden in dat alles cryptisch is, een spel, zodat er geen overdrama wordt 
geschapen. De ingang tot de realiteiten is vaak te vinden in hoog proza, zoals de prozaische 
geschriften. Deze zijn gemaakt om uw verstand in andere golven en patronen te brengen, tot 
opening van de diepere ziel-gebieden. Hierin wordt er dus een spel-drama geschapen, een 
prozaisch drama van hoge kwaliteit, en moet gij dus oppassen met letterlijke drama. 

De proza is surrealisme, openstaan voor parallel werelden, en niet zo serieus zijn over de 
gepresenteerde realiteiten. De aardse realiteit is maar een druppel water vallende in een oceaan 
van vuur. De Toronto-gekken die de mens willen lamleggen in een christelijke realiteit zijn slechts de 
vliegen op het ijlende zwijn van de Jezus-godheid.

9. Het zwijn van ongehoorzaamheid gaat over valse vrede, om je wapenen te bespotten en te 
verlammen. Dit is het werk van een varken, en het zal op je diepste emoties proberen in te werken, 
ook je medelijden, zodat je de strijd niet zal voeren. Het zal je proberen doen laten te geloven dat 
de strijd in de wereld van de ziel zielig is voor de valse machten. Ook zal het verschrikkelijk je 
identiteit proberen aan te vallen, om je daardoor onder controle te krijgen, door je aan jezelf te 
laten twijfelen.

Toronto is dus tegelijkertijd ook de val van Saveer. Het is dus jachtsstrategie. Het is een karikatuur 
van de gnosis, een natuur-verschijnsel. Hiermee test de gnosis zichzelf. Hierdoor laadt de gnosis zich
op. Toronto is een stalker, maar tegelijkertijd een jachtsoproep. Toronto is als de Big Bang van religie.

10. Het zwijn van ongehoorzaamheid zal proberen je lust tot de strijd in de wereld van de ziel te 
verlammen. Het zwijn van ongehoorzaamheid maakt korte metten met de instincten van de 
oorspronkelijke ongetemde natuur van de wildernis. 

Het is stad tegen land, stad tegen wildernis, maar de wildernis heeft dit juist nodig om te groeien. 



De wildernis zal overwinnen, en in diepte heeft de wildernis al overwonnen, en was dit altijd een 
natuur-verschijnsel, gewoon een onderdeel van de wildernis. Zo houdt de wildernis zichzelf in stand.

11. De vertikale jacht is het ware principe van vruchtbaarheid. Een pijl in een valse macht is 
vruchtbaarheid. Het spannen van de boog is vruchtbaarheid, het ontmaskeren van een valse macht 
is vruchtbaarheid. 

Alle jacht is gericht op het oude zelf, de valse identiteit. In de hongermystiek en lijdensmystiek is er 
een climax genaamd Loki, waardoor de mens een ontmoeting krijgt met de Lokogamen, die in het 
Eeuwig Evangelie besproken worden als de sieraden van het lijden. Loki is een Germaans woord 
voor het Griekse "Logos", het Woord, de structuur van de gnosis. Loki is oorspronkelijk een 
Surinaamse godin. In de Germaanse mythologie kan Loki zowel man als vrouw worden. Het 
weerspiegelt het innerlijk van de mens die deze principes beiden heeft, persoonlijk. Wat de mens 
van buiten ziet is hoe zijn innerlijk is verdeelt. De mens moet sterven aan zijn letterlijke zelf.

12. Het zwijn van ongehoorzaamheid eet en slaapt. Dat is alles waar hij voor leeft, en heeft zijn 
filosofie opgezet om dat in stand te houden. 

Calvijn is een islamitische code om het christendom binnen te dringen als het paard van Troje. De 
islam kon namelijk het christendom niet geheel veroveren en ging over tot een subtielere strategie, 
en dit gebeurde door het Spaanse complot. Ook de islam zelf is een masker, het masker van Shiva, 
de hindoe god van de waanzin en de snelle zelfvergoddelijking, en Shiva is op zijn beurt een masker, 
en heeft zijn wortels in de Marsiaanse regionen, in de kern van Mars, namelijk de zogeheten 'black 
zone', of 'Mirkwa'. Hier wonen buitenaardse 'blauwgezichten. We hebben het nu over de verborgen 
wortels van de islam, de buitenaardsen hierachter. De islam is slechts een code waarmee ze de 
aarde programmeren. Zij zijn taal-grenswachters en een gallactische voedsel-industrie. Zij proberen 
de gnosis onder controle te houden door verdeeldheid te zaaien. Het zijn parasitaire zeeslakken. Zij 
komen voort uit de zoonloze T-put, de put van abortus, als aborteurs. De T-put, die we terugzien in 
de islam als de leer van de goddelijke zoonloosheid (God heeft geen zoon), en in het calvinisme als 
de T-wet van totale hulpeloosheid en verlatenheid, is als een kookpot van feutus-kannibalen. Het is 
een eet-orthodoxie van voedsel-controle wat zich projecteert op aarde als de tandarts-industrie. Dit 
zijn de daadwerkelijke wortels van het islamitische calvinisme, van het Spaanse complot. Toronto is 
de euforie en glorie van deze feutus-eters. Door het eten van geaborteerde feutussen hebben zij 
hun macht, en hiermee laden zij zich op. In diepte is het dus een Marsiaans complot. Dit is de 
verschrikking van de Saveer cultus.

13. Hij is een misleider. Gevoelens worden veroordeeld, niet op waarde geschat, maar onderdrukt. 
Hij maakte een doolhof om zich zo verborgen te houden, en laat de mens schijn-oorlogen voeren. 
Hij moest de mens afleiden, zodat ze niet tot het ware zouden komen, en hem niet zouden 
ontmaskeren. 

Deze dingen zijn dus de schaduwen van de voedsel-restrictie van de amazones, volgens Jeremia 2:3 
- "Israël was de Here geheiligd, de eersteling zijner opbrengst; allen die daarvan wilden eten, zouden
schuld op zich laden, onheil zou over hen komen, luidt het woord des Heren." 

14. Hij is als een gas in de lucht. Hij wil de vertikale oorlog uitdoven, de jacht, de vruchtbaarheid, om
zo veilig te blijven. Hij koopt de mens om met geschenken. Hij deelt voetstukken uit. Zombificatie is 
zijn doel. Ook wekt hij medelijden voor zichzelf op, door de verlammende familie-banden. Hij 
bespeelt de emoties van mensen. Hij leidt hen tot de rots.



Er is dus een duistere wortel achter het religieuze gebeuren van vandaag de dag. Alleen door het 
esoterische pad kan de mens hieraan ontkomen. 

15. Gij wordt gebrandmerkt als vee door de vijand.

Toronto is de roep van de dronken tandarts, de taalgrenswachter, een aborteur voor de kannibalen-
industrie. De aarde is hiervoor een fokkerij. Mensen zijn genummerd als schapen.

16. Gij zult ingedeeld moeten worden in stammen. Vertikale oorlog en jacht moet in balans komen. 
Ook vindt gij in de vertikale oorlog de strijd tegen de Heerin, zoals Jakob op Pniel tegen Haar moest 
strijden. Gij moet een test-strijd voeren tegen de Heerin. Gij mag uzelf niet zomaar overgeven, maar
gij moet alles toetsen. In die strijd zal de Heerin en haar stammen u overweldigen, en op de heup 
slaan, zoals bij Jakob. Gij moet eerst kreupel geslagen worden, verbroken worden, zodat uw kracht 
niet zal roemen voor het aangezicht van de Heerin.

De enige manier voor de mens om hieraan te ontkomen is de amazone realiteiten onder ogen te 
komen. Die zijn zichtbaar dwars door alles heen, dus het heeft geen zin om zomaar alles weg te 
gooien. Het graan moet samen met het onkruid opgroeien. "24. Nog een gelijkenis hield Hij hun 
voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had 
in zijn akker. 25. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, 
midden tussen het koren, en ging weg. 26. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook 
het onkruid te voorschijn. 27. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, 
hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? 28. Hij zeide tot hen: 
Dat heeft een vijandig mens gedaan. 29. De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het 
bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren 
kunnen uittrekken. 30. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de 
maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar 
brengt het koren bijeen in mijn schuur." - Matteüs 13

Het Bilha Commentaar II

Amalek

1. DE KIPPENJACHT

1. Hij houdt zijn boog gespannen, met een pijl gericht op een kip,
Maar dan beseft hij dat hij de kip zelf is,
Hij stort neer in vreze en beven

De strijd is tegen de oude mens, het vlees, het valse zelf. De mens moet goed deze techniek in de 



gaten houden. Het slechte is een afspiegeling van zijn slechte zelf. Als de mens zomaar gaat 
moorden en plunderen, dan heeft de mens zijn doel gemist, namelijk zichzelf te overwinnen. 

2. Een ander houdt ook zijn boog gespannen, zijn pijl gericht op een kip,
Maar ook hij beseft dan dat hij de kip zelf is,
Hij verstijft helemaal, en kan zich niet meer bewegen,
En stort dan neer

De mens die tot dit inzicht komt zal voorzichtiger worden met zijn handelingen, want alles wat hij de
ander aandoet doet hij zichzelf aan.

3. Ook een derde houdt zijn pijl gericht op een kip,
Maar dan ineens staat Amalek voor hem,
Zij neemt hem mee naar de rivier om hem te wassen

Amalek is een godin in het godinnenstelsel van de Amazone Theologie, maar zij is ook een rijk onder
de onderwereld. De Vuh zegt over Amalek : "Amalek is in het Hebreeuws het volk van de vallei. Ook 
betekent het oorlogsvoerders. Zij zijn een oorlogszuchtig volk van slagers, de vijanden van Israel. 
Amalek komt voort uit het zaad van Esau, wat ook weer voortkomt uit het zaad van Ismael en Kain. 
De moeder van Amalek is Tamnah, wat restrictie en dwang betekent. In de wortels is Tamnah de 
afwijzing. Amalek is het volk in de leegte, het heilige vasten. Dit is een bijbels beeld van het boek van
de nacht waarin Moedervlek tot Ramadan moest komen, het heilige vasten. Amalek, MLK, is 
verbonden aan de MALAK, de engel in het oud-hebreeuws, wat letterlijk vertaalt een slager is, 
hebbende een priesterlijke betekenis, in de wortels. In het Aramees is de MLK de heerschappij van 
de amazone. In het zevende deel van het boek van de nacht wordt Amalek beschreven als een 
verborgen schat die niet zomaar aangeraakt kan worden. Aanraking betekent de dood. Amalek is 
een hoeria, een amazone, van het paradijs, in het boek van de nacht, die meer waarde heeft dan de 
koperen vaten waarin Salomo de afvallige engelen opsloot. Niemand kan dus tot haar komen dan 
door te sterven." 

Dit is ook het Medusa idee in Griekenland dat de mens die tot Medusa komt versteent of sterft, 
waarover het tweede vers spreekt, en ook wijst dit op de Germaanse walkuren die alleen strijders 
opnemen tot het Valhalla die een brute dood in de strijd zijn gestorven, als een beeld van het 
sterven aan het zelf. In het tweede vers heeft de jongen al bewust of onbewust een glimp van haar 
opgevangen, en staat plotseling als verstijfd. Dit wijst ook op de Damascus-ervaring van Paulus.

In dit derde vers is er dan een daadwerkelijke en bewuste ontmoeting met Amalek, en hierdoor 
wordt de mens gewassen. Uiteindelijk is het dus iets positiefs om de mens rein te houden in zijn 
handelen. 

Ook in de Vur wordt dit onderwerp besproken in boek 71. Hannah. In de Vuh komt een langere 
versie van dit verhaal terug over Medusa zelf. In het eerste vers staat : 

"Ik denk dat ik doodga als ik naar haar kijk."

Dit is al een Medusa situatie. De mens heeft Medusa gezien en moet daarvan de gevolgen dragen, 
als het innerlijk sterven aan het zelf. Het is als getroffen worden door de bliksem. Ook in vers 2 
wordt het herhaald en uitgewerkt :
 
"Ik denk dat ik doodga als ik haar aankijk, dat ik het dan gewoon niet overleef." Verderop in het vers 



kan de mens niets, niet eens zichzelf voeden. De mens probeert dan in de volgende verzen zich 
hiervan los te worstelen, van haar stem in het hoofd, maar het lukt niet. Het is de stem van een 
boek, van het Woord, en de mens kan er niet van slapen. Medusa zit dus op een stoel naast zijn 
bed, en blijft maar hardop doorlezen. Medusa wil dat de mens sterft aan zichzelf, terwijl de mens 
wil slapen. In vers 6 wordt het duidelijk dat het een erfenis is, en die wil hij ook niet wegdoen. Hij 
heeft er gemengde gevoelens over, want het is ook zijn levenswarmte. In de Vur wordt Medusa 
Hannah genoemd.
 
In vers 7 zegt hij : "Ik durf niet naar ze te kijken, want dan ga ik dood. Het zijn de hoofden van de 
Hannah. De mensen die hier wonen zijn net zo steen als dit huis, en iedereen die naar hen kijkt 
verandert in steen. Zo is het leven. Is dit de sleutel weg uit de tuin, of is dit de sleutel tot de tuin."
 
En dan in vers 8 : "In de nacht danst de vrouw van de zolder als een zwaan, als een brandende 
struik. Ik probeer me om te draaien, maar ik kan niet. Deze dans is dodelijk, of misschien wel 
leidende naar de poort van de hel. Ik sta verstijfd. De uitsteeksels en aanhangsels van haar jurk 
raken mij."

De zwaan is soms een beeld van de wedergeboorte door ijs. De mens staat hier weer verstijfd. De 
mens moet eerst aan zichzelf sterven in het ijs. In vers 11 staat er : "Allen sterven zij door een blik 
op haar te slaan. Tot steen werden zij in alle eeuwigheden." Dit is een groot beveiligings-systeem. 
Alleen zij die daadwerkelijk sterven in het gesteente en wederomgeboren worden in het gesteente 
zullen tot het leven worden geleid. Daartoe is Amalek opgesteld.
 

2. DE IJSTIJDEN

1. Gij moet uw boog leren gebruiken in het heilige ijs,
De ijstijden zullen zeker komen,
want er is vals vuur

Het eerste boek van de kippenjacht waarin de mens ontdekt dat hij zelf de kip is gaat over in het 
boek de ijstijden waarin de mens dieper moet sterven en wedergeboren moet worden. In de 
Germaanse theologie is dit Ragnarok. De mens moet het valse vuur-zelf verliezen in de diepte van 
Ragnarok, wat ook weer een beeld is van de islamitische Ramadan, en wat terugkomt in de 
Amazone theologie als Amalek en het Tahulen tijdperk. Amalek speelt een grote rol in de Tahulen. 
Als er enig wapengebruik is in de grote oorlog dan gaat dat door het ijs. Dit is ook wat de Vur laat 
zien in boek 1. De Orkaan : 

"1. Deze bruggen zijn gemaakt van bruine bloemen, Bruggen tussen jou en mij,
Waar leiden zij naartoe ?
Wanneer ik naar jou kijk, vaag ik weg,
Wanneer ik aan je denk, laat ik je wegglijden,
Dit is hoe ik mijn boog grijp,
Maar ik bereik het nooit."
2. Gij moet uw speer leren werpen,
Want de zwarte ijsbokken zullen komen,
En uw velden kaalvreten

De bok-demoon is een beeld van hen die vasthouden aan het letterlijke en de gnosis achterhouden. 
Zij strijden tegen symbolische betekenis, en houden zo vast aan drama. Ook in de ijsreis heeft de 



mens met zulke bokken te maken die hen willen terugfluiten tot het letterlijke.

3. En wanneer de nacht komt hebt gij Amalek nodig,
om de kusten van nieuwe morgens te bereiken,
Ja, gij hebt Haar nodig om door wateren te gaan

Amalek is het pad door de Tahulen, door Ragnarok. Een heleboel mensen zullen deze gids afwijzen, 
want zij is immers een vrouw. Het christendom ziet nog steeds zwart van de Paulinistische wortel 
van vrouwenhaat. Het esoterische christendom rukt deze wortel uit.

3. HET KNIELEN

1. Bent gij ontwaakt uit de baarmoeder van ijs ?

Iedereen moet door de baarmoeder van ijs. Hierin worden gedachtes afgezonderd, combinaties 
verbroken, ook als een teken van groot oordeel. Dit is het oordeel over de groepsgeest waarin het 
kwaad schuilt.

2. Na berouw is er verlossing. Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, die 
ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt te midden van al de volken, naar wiens gebied de 
Here u verdreven heeft.

Er zijn niet velen die tot daadwerkelijk berouw komen in het proces van zegen en vloek. De eenling 
kan alleen getest worden wanneer de massa tegen hem opstaat. 

3. Wanneer gij u dan tot de Here bekeert en naar haar stem luistert overeenkomstig alles wat ik u 
heden gebied met geheel uw hart en met geheel uw ziel dan zal de Here een keer brengen in uw 
lot.

Het zijn allemaal creaties om de mens tot vernedering te brengen, om te zien wat in zijn hart is.

4. Zij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wiens gebied de Here u verstrooid heeft.

Zij zal de mens terugleiden tot het fundament, de oorsprong, en ditmaal vanuit een heel ander 
perspectief.

5. En de Here zal u besnijden, zodat gij de Here dient met geheel uw hart en met geheel uw ziel.

De voorhuid eraf is een oud beeld. De vruchtbaarheid mag niet voor de Heerin verborgen blijven. 
Juist door deze naaktheid zal Zij de mens kunnen leiden. De mens moet open en bloot tot de Heerin
komen. Elke bedekking zal Haar toorn oproepen. Dit is een natuur-principe. De naaktheid is een 
goddelijke schepping met een doel. Velen hebben dit doel verdraaid en poseren openlijk naakt voor 
hun valse goden om zich aan hen te onderwerpen. Zo komen zij onder een groot oordeel. Zij zullen 
smeken tot de heuvelen en de bergen om hun naaktheid te bedekken wanneer het vuur van de 
heilige godin op hen valt. Zij zullen zich niet meer goed voelen over hun naaktheid.

6. De Here zal al de vervloekingen en bespottingen die gij gedragen hebt op uw vijanden leggen, die 
u vervolgd hebben, en gij zult weer naar de stem des Heren luisteren en al haar geboden 
volbrengen, die ik u heden opleg.



Het oordeel komt eerst over de mens zelf, en daarna pas op de vijand.

7. Dien de Here, Taru, door haar geboden te onderhouden, opdat gij leeft en u vermenigvuldigt. 
Kniel voor haar, de Here, in het land, dat gij in bezit gaat nemen.

Taru is een amazone woord voor Heere, en is vrouwelijk. Er is alleen overwinning mogelijk door de 
onderwerping aan Haar.

8. Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert, dan verkondig ik u dat gij zeker te gronde 
zult gaan. Dien daarom de Here, en hangt haar aan, want dat is uw leven en een langdurig wonen in 
het land, wat de Here u geven zal.

Ook dit vers laat duidelijk zien dat de Heere vrouwelijk is. Het heeft te maken met de 
opstandingskracht die de baarmoeder biedt.


	Zowel hier als in het Hebreeuws is Eva een (amazone) stam. De put waarin Adam ging om deze stam te ontmoeten leidde tot Assur, de boom van kennis. In het gebied rondom de boom van kennis ontmoette hij Eva. In het paradijs leidde de rivier de Tigris, de snelle, tot het Oosten van Assyrië. Hiervan is Assur de hoofd-vestiging, als de boom van kennis. Ook de put waarin Adam ging heeft als wortelwoord “snelle”. De Tigris betekent ook “de geweldadige”, wat ook de betekenis van de put is. Adam ontmoette Eva, die het beeld was van een amazone stam, dus in Assyrië. Dit is de stam LERI in de Vuh. In Ezechiel 31 is Assur de boom van kennis die op de Lebanon ligt, in de hof van Eden. De Lebanon is een gebergte in het Lebanon-Syrië gebied. Adam moest tot Assyria komen wat in de Lebanon lag. Dit is dus een proces. De bloedsteen is de boom van kennis, uitgebeeld door de HITI stam in de Vuh, en de zwarte steen is de BADA stam, de vrucht van de boom van kennis. Het leren kennen van Eva, de LERI stam is een proces, en Adam kon alleen Eva ten volle kennen nadat hij de bloedsteen, het rode paard, had gevonden. Alles is dus ook met terugwerkende kracht. Zij zijn allemaal onderdelen van een paradijselijke cyclus. De LERI stam is de diepte van de witte steen, als het geheim van de paradijselijke afbakeningen, de literaire constructies van de psalmen van het paradijs. In die zin is LERI de slang van de hof van Eden, als het touw van de heilige gebondenheid, als de lokkende ziel van Eva. Door het touw, de restrictie, de tucht, wordt de mens zo ingewijd in de duisternis, de verborgenheid (de zwarte steen) en de demonologie (de rode steen).
	Jakob werd tot Egypte geleid, met alle stammen, waar zij werden gevoed aan Haar borst om van de hongerdood te ontsnappen, sinds er een enorme hongersnood was in het land van Israël. In de Amazone theologie was dit de borst van Hiti, een amazone stam. De Israëlieten werden goed behandeld in het land Egypte, en waren verheugd dat ze vrij waren gekomen van alle onrechtvaardigheid. Ze genoten van de gastvrijheid en werden gemakszuchtig, zelfs onverschillig. Ze vermenigvuldigden zichzelf en waren vruchtbaar, en vergaten hun oorspronkelijk doel om het beloofde land in te gaan. Toen Jozef stierf werden zij door de nieuwe koning onderworpen aan dwangarbeid. Ze werden tot slaven gemaakt. De Heerin had hen onderworpen aan deze wreedheid en tirannie, zodat ze weer hart zouden krijgen voor de zaak.

