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Voorwoord

D

e karavaan die onderweg was naar Perzië hield halt voor de
nacht. Er reisden twee vermoeide, uitgehongerde priesters van
de kerk van Thomas mee met de zijde- en kruidenhandelaars.
Zij waren onderweg van de zuidkust van India naar Syrië. Ze droegen
een schat bij zich die veel meer waard was dan goud, een schat waar
velen voor gestorven waren, een schat waarvoor ze hun eigen leven zouden geven om hem te beschermen.
De oudste van de twee priesters controleerde zwaar ademend het zware
verband op zijn borst, voor hij afsteeg. Hij was gewond geraakt toen de
karavaan enkele dagen geleden overvallen werd door rovers. Alhoewel
het niet zo ernstig was als het had kunnen zijn, begon zijn leeftijd te
wegen en de diepe snee die hij had opgelopen, was pijnlijk en belemmerde zijn bewegingen.
Jeral hielp zijn meester afstijgen. Nadat hij de paarden voedsel en water
had gegeven, zette hij voor hen beiden een tent op voor de nacht. Alhoewel hij de woorden niet uitsprak, was Jeral bezorgd over Hajjan, die
net zo oud was als hijzelf. Belast met het overbrengen van manuscripten naar de Syrische kerk in Damascus, hadden ze iets meer dan twee
maanden geleden de kusten van Kerala verlaten.
Aanvankelijk waren nog drie anderen met hen vertrokken, maar twee
van hen waren omgekomen bij een roofoverval, één van hen had zijn
leven opgeofferd om Hajjan te beschermen voor de kracht van de klap
die hem bijna trof. De derde stierf toen zijn paard struikelde op de verraderlijke bergachtige passen in de buurt van de Afghaanse grens, zowel
ruiter als paard vielen in een diepe kloof naar beneden.
Hajjan was nu erg uitgeput en Jeral vroeg zich af of hij de enige overlevende zou zijn die de heilige manuscripten naar hun eindbestemming
zou brengen. Manuscripten die een glorieuze en totaal andere bood13

schap bevatten dan die van de rooms-katholieke kerk, die gebaseerd
zijn op de ketterse leer van de apostel Paulus.
Er waren drie van deze manuscripten, alle drie verzwegen door de
Rooms-katholieke kerk, die haar leer gebouwd heeft op haar slinkse
politieke handelswijzen in plaats van rechtstreeks op de leer van de
meester. De Handelingen van Thomas beschreven negen episodes uit het
leven van de apostel Thomas, die in Zuid-India gepredikt had over Issa
en later door de religieuze leiders gemarteld werd.
De Handelingen van Issa was een verzameling verhalen van de beginjaren van de meester. Het Evangelie van Miraan was het kroonjuweel van
allemaal. Door een levenslang intiem contact met de meester, toont het
een pad naar ontwaken, dat Issa en zij, Miraan, samen hebben bewandeld.
Zoals later bleek, overleed Hajjan aan een infectie in het bloed, lang
voordat hij op zijn bestemming aankwam. Voor Jeral bleef zijn verhaal voor altijd een mysterie. Hoewel hij uiteindelijk in Damascus aankwam, bleven de manuscripten die hij meebracht vele honderden jaren
weggestopt en verborgen.
Misschien wordt ooit het verhaal verteld over hoe de manuscripten uiteindelijk gevonden werden. Belangrijker is echter het verhaal dat deze
manuscripten openbaren, het is een lang vergeten verhaal dat uiteindelijk ontdekt werd om voor de gehele wereld geopenbaard te worden.
De Handelingen van Issa en de Handelingen van Thomas hebben geleidelijk hun weg naar de publiciteit gevonden en kunnen gevonden
worden door hen die zoeken. Het boek dat u nu in uw handen houdt,
is de eerste volledige weergave van het Evangelie van Miraan dat aan de
buitenwereld wordt voorgelegd sinds het door Miraan, de vrouw van
Issa, zelf werd gedicteerd.
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1
Het verhaal van Miraan

H

erinneringen flitsen in gedachten aan mij voorbij. Hoe kon
ik de eerste keer dat ik hem in de ogen keek vergeten, of de
tedere herinneringen aan onze liefde, hoe we samen door zonovergoten weilanden met overvloedige kleuren liepen of te paard op de
paden van onze heilige berg reden, hoe we hand in hand liepen door het
rijke tapijt van ons bestaan?
Er zijn herinneringen aan hoe we in diepe meditatie aan bergbeekjes
zitten, de momenten die we doorbrachten bij onze vermaarde leraar
babaji, de momenten dat we samen onze kring van discipelen onderwezen over het mysterie van het leven en het meesterschap van goddelijk
bewustzijn.
Er zijn de herinneringen aan de kinderen die we opgevoed hebben en
het koninkrijk dat we regeerden. Er waren tijden dat we alleen konden
zijn, op andere tijden waren we druk bezig met de constante taken en
eisen van het dagelijkse leven.
We hebben veel tijd samen doorgebracht, we leerden van elkaar, we
werden één in lichaam en ziel, communiceerden zonder woorden of
zonder zelfs fysiek aanwezig te zijn, enkel een bewustzijn dat door twee
helder op elkaar afgestemde harten bewoog.
Er waren ook tijden die we ieder alleen doorbrachten, waaronder de
jaren van marteling die hij, kort na onze kennismaking, in Palestina
doorbracht. Als ik in de spiegel van mijn ziel keek, zag ik hoe hij op dat
moment worstelde met de priesters, ernaar strevend om de boodschap
van licht te brengen aan koppige mensen. En ik zal nooit de dag vergeten dat hij tot de grenzen van het menselijk uithoudingsvermogen werd
getrokken en bijna stierf.
Ik zou die dag ook gestorven zijn als mijn geliefde leraar op dat moment niet bij mij was gekomen, me vasthield en geruststelde.
15

Nu, terwijl mijn schrijver deze herinneringen op papier vastlegt, is er
nog steeds de frisse en heerlijke indruk van hoe ik hem recent kon vergezellen met mijn subtiele lichamen terwijl hij de taak die hij gekozen
had voltooide, zijn fysieke lichaam liet opgaan in het licht en het hele
bestaan bezaaide met nieuw evolutionair potentieel.
Vaak is het pas aan het einde van dingen, als alle onderdelen van een
groot en heerlijk web in perfectie samenkomen, dat het hart van een
verhaal wordt onthuld. En zo begint dit verhaal, met een prinses uit
Kashmiri, Miraan, die in de vroege dageraad bij zonsopgang kijkt in de
richting van een rijtuig van licht dat omhooggaat naar de hemel, het
aangezicht gloeiend met een vurige uitstaling, het hart dat barst van
dankbaarheid en liefde voor al die jaren die ze mocht delen met deze
mooiste van alle mannen.
Daar waar een andere vrouw verdriet zou hebben om zijn vertrek, was
dit niet zo voor Miraan, want had ze niet haar gehele leven feilloos ten
dienste gesteld voor dit gezamenlijke grote werk, de meest verheven
lotsbestemming? Waar kon hij heen gaan zonder dat zij bij hem was?
Natuurlijk begint het verhaal chronologisch gezien veel vroeger, misschien wel honderd jaar geleden of nog eerder, aan het begin van een
tijdperk dat velen beschouwden als de geboorte van een nieuwe bevrijding van de geschiedenis. Er zijn mysteries die slechts enkelen begrijpen en er zijn veel mensen die doelbewust geprobeerd hebben om de
waarheid over deze tijden te vervalsen of te ontkennen als gevolg van de
macht die deze mysteries bevatten.
Maar verstoringen blijven niet eeuwig duren. En in ieder tijdperk komt
er een moment dat de waarheid eindelijk onthuld wordt. En die waarheid heeft de macht om mensen te bevrijden.
Misschien is de tijd nu aangebroken dat het volledige verhaal wordt
onthuld, we zullen beginnen bij het begin.
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2
De zoektocht

E

en groep van orakels, lama’s en koningen waren weken onderweg
geweest, ze volgden de richtlijnen die ze gekregen hadden. Het
was vijf eeuwen geleden dat hun meester Sakyamuni Boeddha,
ook bekend als de verlichte, overleden was. Het orakel had hun medegedeeld dat er in het westen een tulku geboren zou worden. Hij zou als
bodhisattva een rechtstreekse afstammeling zijn van de verlichte, die de
profetieën aanduiden als Metteya. Zij waren naar hem op zoek, ze waren op zoek naar zijn identiteit en wilden hem aan testen onderwerpen
volgens de geheime weg van hun traditie.
Gastaphar en Abdagases hadden langs de oude zijderoute gereisd, die
de landen in het Oosten verbonden met de Romeinse gebieden in het
Westen. Gastaphar was koning van Gondophares in het land van Gandhar en prins Abdegases was zijn neef. Zij hadden zich in Perzië bij prins
Saraim gevoegd, ook bekend als Melchior, samen met zijn hofastrologen die eveneens gelijkaardige profetieën hadden ontvangen over de
komst van de Metteya en daarom waren ze samen vertrokken voor deze
reis.
Voor hen was er een vuurzuil die hun de weg leek te tonen. Het was
dezelfde vuurzuil die hun voorvaderen had geleid naar Musa in de valleien van Kashmir. De Brahmanen noemden het vimana, voertuigen
van levend licht, in de grote heldendichten stonden verhalen over oorlogen die in de lucht uitgevochten werden waarbij vuurzuilen gehele
beschavingen gedoofd hadden. Deze vuurzuil had een ander doel. Voor
diegenen die het kenden, de stralenden, de zonen van het Licht, was
het een voertuig.
Uiteindelijk kwamen ze in het land van Yehuda aan. ‘Waarom zou hij
hier in het land van de barbaren reïncarneren,’ vroeg Abdagases. ‘Wie
gaat hem onderwijzen en opleiden in het pad van dhamma?’
17

‘Ben jij je voorvaderen vergeten, jongeman?’ vroeg Gastaphar. ‘Onze
eigen mensen die nu in de valleien van Kashmir wonen waren ooit in
deze verre landen gevestigd. En dan nog, zijn wij niet allemaal afkomstig van de noordelijke steppen? Wij zijn een volk met een gemeenschappelijke traditie, zelfs nu onze wegen gescheiden werden.’
‘Dat is waar’, zuchtte Abdagases, ‘maar waarom zo ver van huis?’
‘Dit is ook gedeeltelijk thuis voor ons. Onze geschiedenis vertelt ons dat
er oorspronkelijk twaalf stammen waren die afstammen van, zoals hij
bekend werd, onze voorvader Yakub van Israël. Tijdens de laatste dagen
van koning Suleiman, onder invloed van de toenemende onderdrukking in het koninkrijk, splitsten tien stammen zich af om hun eigen
alliantie te vormen en een koninkrijk op te zetten ten noorden van de
Jordaan.
Zij noemden zichzelf Israël en verkozen om te worden geregeerd door
Jerobeam, terwijl de andere twee stammen zich vestigden in de regio
ten zuiden van de Jordaan en trouw bleven aan de oudste zoon van
koning Suleiman, Rehabeam. Zij noemden zichzelf de Yehudi’s, naar
de stam van Yehuda.
De Yehudi’s en de Israëli’s konden niet met elkaar opschieten. Pekah,
een van de laatste koningen van Israël, vormde een alliantie met Rezin
van Syrië om Yehuda binnen te vallen. Ahaz nam wraak door Tiglatpileser te betalen om Israël binnen te vallen.
Toen Israël onder het juk van Assyrië kwam, deporteerden de Assyriërs
een groot aantal Israëlieten uit het oosten en lieten mensen van Samaria
hun plaats innemen. De Yehudi’s en de Samaritanen ontwikkelden een
haat tegen elkaar die nu nog altijd bestaat.’
‘En waar gingen de Israëlieten naartoe?’ vroeg Abdagases.
‘Wij zijn de zonen van die Israëlieten, de Beni-Israel,’ antwoordde Gastaphar met nadruk. ‘Wij zijn diegenen die de Assyriërs deporteerden
naar de verre valleien van Kashmir, in het beloofde land Musa. Inderdaad, het lot werkt op vreemde manieren. En wij leven al generaties
lang in deze prachtige valleien, samen met stammen uit het noorden,
zoals de Tukhara’s en de Pishacha’s, de Sakya’s en de Gandhara’s.
De Hebreeërs en de hindoes hebben dezelfde oude oorsprong. En wij
hebben de wijsheid van de Boeddha en diegenen die aan hem voorafgingen ook als onderdeel van onze eigen traditie. Inderdaad, Sakyamuni
zelf stamt af van het huis van Daud, evenals van de noordelijke stam18

men, hoewel slechts weinigen zich dat nog herinneren.’
‘Dus de Metteya wordt geboren in de plaats van onze oorsprong,’ waagde Abdagases.
‘Dat lijkt zo,’ antwoordde Gastaphar. ‘Onze profetieën vertellen ons dat
hij alle stammen samenbrengt om te veranderen, om alle Yehudi’s naar
het beloofde land te brengen en om hen met gelijkheid en rechtvaardigheid te regeren. Hij moet zowel profeet als koning zijn, in de traditie
van koning Daud, en ons terugbrengen naar onze oorspronkelijke eenheid.
De Parsi hadden ondertussen hun eigen voorspelling ontvangen over de
zoon van de zon en ze zijn van mening dat de Matteya die wij zoeken
dezelfde is als de zoon van de zon die zij zoeken. En dus hebben we
besloten om samen te reizen en te zien wat we kunnen vinden.’
Er waren vier maanden verstreken sinds de Beni-Israël hun bergdalen
in Kashmir hadden verlaten en over de oude zijderoute reisden door
Perzië, Babylon en Syrië. En toen kwamen ze op een dag ten slotte op
hun bestemming aan. De mysterieuze vuurzuil was gestopt en leek nu
in een klein dorp in de woestijn van Yehuda, boven een kleine hut te
zweven. Nadat ze afgestegen waren van hun paarden, zetten ze vlug een
kamp op om zich voor te bereiden op de gedenkwaardige dagen die
gingen komen.
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12
Bij de Brahmanen

H

et was bijna twee jaar geleden dat Issa uit het koninkrijk Perzië werd gezet. Doordat Issa constant onderweg was en omdat
het een zware reis was door de jungle en over de vlaktes van
India, was zijn lichaam gehard en kon hij nu net als de sadhu’s blootsvoets rondlopen en overleven met zeer weinig voedsel.
Zijn haar was lang geworden en zijn huid was gelooid en goudachtig
bruin geworden. Toen hij in Puri aankwam werd hij door de Brahmins
als een van hen verwelkomd, alhoewel ze verbaasd waren dat hij slechts
een oppervlakkige kennis had van de gemeenschappelijke taal, die hij
onderweg had opgepikt.
Zij vroegen zich niet af waar zijn strokleurige haar en blauwe ogen
vandaan kwamen, want vele Brahmins waren afstammelingen van de
Turharian-stammen uit het noorden of de Sakya’s en de Muni’s. Ook
vele soldaten die het leger van Iskander ontvlucht waren, hadden in de
Indiase koninkrijken een vrouw gevonden. Hun nakomelingen hadden
eveneens een blanke huid.
Het woord kaste vond zijn oorsprong in de term varna, wat kleur betekent, en er was in India een heel systeem van sociaal protocol ontstaan
dat te maken had met de huidskleur, en de bijbehorende rol, status en
waarde in de samenleving.
Issa werd door de Brahmins met eer en vreugde verwelkomd in hun
gemeenschap. Net zoals vele sadhu’s die hun leven gewijd hadden aan
mukti of bevrijding, ging er een magnetische aantrekkingskracht uit
van Issa’s aanwezigheid, die afkomstig was van de zuiverheid van zijn
zoektocht naar de waarheid. Hij uitte zijn wens om meer te leren over
de vedische tradities en hij werd in de matha als novice aanvaard.
De Veda’s en de Upanishads waren de voornaamste boeken van wijsheid
van die tijd, ze bevatten niet alleen spiritualiteit maar ook geschiedenis,
49

cultuur en geneeskunde. Deze geschriften waren duizenden jaren oud
en volgens sommigen werden ze door de proto-Ariërs waaronder ook
zijn voorouders, naar India gebracht, zij leefden in het gebied tussen de
Zwarte Zee en de Kaspische Zee.
Alhoewel het boeddhisme en jainisme op dat moment de belangrijkste
godsdiensten waren, wilde Issa de geschriften in hun oorspronkelijke
vorm bestuderen. Zo begon een intense periode van studie, afgewisseld met verschillende yoga-, adem- en meditatiepraktijkten zodat zijn
geest, lichaam en zintuigen hogere werkelijkheden konden waarnemen.
Men had hem uitgelegd dat yoga vereniging betekent, wat wil zeggen
dat men evengoed thuis is in de spirituele en de materiële werelden,
even tevreden met zichzelf als met het gezelschap van anderen, het versterken van het lichaam om de geest beter te begrijpen om je vervolgens
in de geest onder te dompelen om de verslavende patronen van het
fysieke lichaam en de zintuigen te transcenderen. Uiteindelijk betekent
het vereniging met God.
De studie en oefeningen intensiveerden bij Issa het verlangen om
de goddelijke kracht binnenin te ontdekken. Hij herinnerde zich de
woorden van Ezra en zijn aanmoediging om de directe ervaring van de
naamloze God na te streven. Hij herinnerde zich ook wat Samain had
gezegd over het begrijpen van de oorzaken van het kwaad om vervolgens de dualiteit russen goed en kwaad te transcenderen.
Een van zijn leraren in Puri was de oude Brahmin Agnivesh, voor wie
Issa een zekere affiniteit voelde.
‘Waarom zijn er zoveel namen voor God,’ vroeg Issa hem op een dag.
‘Zijn ze in werkelijkheid niet allemaal hetzelfde?’
‘Inderdaad, dat zijn ze ja,’ antwoordde Agnivesh. ‘Maar je moet weten
dat de manier waarop wij God begrijpen verschillend is van het begrip
van de priesters in jouw land. Wij zien God in elke berg, elke rivier, elk
schepsel en elke boom. Er is maar één enkele verenigende kracht die
door de hele schepping vloeit en die noemen wij Brahman, de ultieme
werkelijkheid.
Het verschil met jouw land is dat jullie in één enkele God geloven, maar
deze God wordt ontheven boven iedereen. Hier geloven we ook in één
God, zijn gezicht wordt in iedereen geopenbaard.’
‘Dus wat jullie Brahman noemen, noemen wij God, maar is het echt
hetzelfde?’
50

‘Het niet begrijpen van deze essentiële vereniging van de geest is de
oorzaak van alle conflicten en lijden,’ bevestigde Agnivesh. ‘Mensen
hebben de neiging om in Maya verstrikt te raken, dit zijn de uiterlijke
verschijningen van dingen en het verliezen van mitya, de essentie.
Deze essentie kan echter niet enkel met de geest begrepen worden,’ vervolgde hij. ‘Het moet een onmiddellijke verwezenlijking zijn en onze
wijzen hebben er hun hele leven aan gewijd om dat te bereiken.’
‘Dus is Maya een illusie van de geest?’ vroeg Issa.
‘Je hebt de essentie begrepen,’ zei Agnivesh. ‘Maya is de grote illusie.
Het is de grote sluier die voorkomt dat wij alle dingen wezenlijk tot één
kunnen verweven. Het is het resultaat van onze afhankelijkheid aan de
uiterlijke zintuigen en leert ons wat wezenlijk onzichtbaar is en alleen
door het hart kan worden ervaren.’
De grootste prestatie van onze wijzen was om een pad voor ons te schetsen dat het mogelijk maakt om de vereniging van alle dingen te bereiken. Dat is waar het pad van yoga over gaat, wat in wezen betekent om
samen te gaan.’
Maar Issa was nog niet tevreden. ‘Vergeef me, mijn leraar,’ zei hij. ‘Ik
heb maanden samen met jains en sadhu’s gereisd. Ik bewonder hun fysieke uithoudingsvermogen en de inspanningen die ze van hun lichaam
vragen. Maar waarom is dat nodig? Hoe moeilijk kan het zijn om deze
eenvoudige waarheid te realiseren?’
Agnivesh glimlachte. ‘Je hebt gelijk, Issa. Het realiseren van de waarheid van eenheid is het gemakkelijkste wat er is op aarde. Maar zo velen
zijn verstrikt in de sluiers van illusie. Ze zijn verslaafd aan de toestand
van hun geest en in hun zoektocht naar kennis zijn ze afhankelijk geworden van hun uiterlijke zintuigen als middel om de werkelijkheid
waar te nemen.
En wat in wezen heel eenvoudig is, blijkt vaak het moeilijkst van allemaal te bereiken. En dat is waar het pad van yoga over gaat, om los
te komen van de valse percepties die gebaseerd zijn op de mentale toestand en om te leren via intuïtie de essentiële werkelijkheid van alle
dingen te begrijpen.
De fysieke oefeningen zijn alleen maar een middel om de toestand van
de geest los te laten. Het is echter al te makkelijk om van de oefeningen
een doel op zich te maken en uit het oog te verliezen waarom de oefeningen in eerste plaats nodig zijn.’
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Terwijl de maanden verstreken merkte Agnivesh met voldoening op
dat zijn jonge leerling snel vooruitgang maakte in het begrijpen van de
oude geschriften. Hij had snel geleerd om Sanskriet te spreken en te
begrijpen en besteedde vele uren om de diepere betekenis van de heilige
geschriften te overdenken.
Op een dag confronteerde Issa Agnivesh met iets dat hem al lange tijd
dwarszat. ‘Ik begrijp deze wet van karma niet,’ begon hij. ‘Alles lijkt
netjes geregeld te zijn volgens de onveranderlijke wetten van oorzaak
en gevolg. Ik heb iemand pijn gedaan en ik word pijn gedaan. Ik help
iemand, ik word geholpen.
Dat klopt natuurlijk wel. Maar als ik voortdurend bezorgd ben over
welke invloed mijn daden hebben op anderen en welke invloed anderen
op mijn daden hebben, waar is er dan nog ruimte voor spontaniteit?
Wat als ik iets wil kiezen alleen omdat het goed voelt?’
‘Dat is een belangrijke vraag,’ antwoordde Agnivesh. ‘Zolang je iets
probeert te bereiken omdat je denkt dat het het juiste is om te doen,
is er een verband met de uitkomst. Maar er komt een moment waarop
dit verandert, niet omdat je je uiterlijk iets oplegt, maar door iets wat
binnen in je veranderd is.
Er komt een tijd dat je je niet langer identificeert met een afgescheiden individu. Als je identiteit geheeld wordt, komt er een natuurlijke
afstemming op de stroom en het doel dat alle leven in het universum
doordringt. Als je eenmaal verbonden bent met deze stroom, is er niet
langer sprake van een persoonlijke wil die afgescheiden is van de universele wil. Dan is alles spontaan. Je denkt er niet langer aan om iets te
doen, je bent gewoon wat je doet.
Dat is wat de wijzen de bevrijding noemen. Het is een vrij zijn van elke
afhankelijkheid aan het uiterlijke, omdat je de werkelijkheid niet langer
waarneemt door het oog van oorzaak en gevolg. Je ziet het als een samenhangend web van het leven waardoor alle dingen in synchroniciteit
stromen, voorbij wat goed of fout is, voorbij het goede of het kwade.’
‘Wat is het kwaad dan?’ Issa dacht terug aan zijn gesprekken met Saraim.
‘Het kwaad betekent verschillende dingen, afhankelijk van je eigen perceptie,’ zei Agnivesh. ‘In feite is het kwaad een perspectief. Als je verloren bent in illusie en dualiteit is het alles wat je doet lijden. Als je jezelf
afgescheiden ziet van de rest van het leven, stel je eisen aan de wereld
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waarvan jij denkt dat ze je blij zullen maken, deze eisen vormen de basis
voor hebzucht, woede, haat en geweld.
Maar als je terugkeert naar een staat van eenheid, herken je dat net zoals
de seizoenen veranderen en de dag verandert in de nacht, zo moeten
alle dingen de stroom van het leven volgen. Wat gecreëerd is, moet vernietigd worden en wat vernietigd is, moet altijd in een nieuwe creatie
veranderen. Wanneer dit helemaal geaccepteerd wordt, verdwijnt het
kwaad en blijft er enkel Brahman over.
Wanneer we voor het eerst aan deze reis van het leven beginnen, hebben
we de neiging om overal om ons heen kwaad te zien. We oordelen over
het leven en mensen, hoe de dingen wel of niet zouden moeten zijn,
hoe we mensen zouden veranderen en hen beter zouden maken, indien
nodig met geweld.
En dan verschuift dit en beginnen we onszelf met meer gevoeligheid
en verfijning te zien, dan bestaat het kwaad alleen in onszelf. We veroordelen onszelf omdat we niet goed genoeg zijn, niet sterk genoeg of
medelijden hebben, hoe meer we onszelf onderzoeken, hoe meer we iets
vinden om ons te straffen.
Maar dan komt er een tijd waarin er niets meer te straffen valt, want ons
bewustzijn is verschoven van de afgescheiden individuele identiteit naar
de eeuwige aanwezigheid die we zijn, het atma. Hier is geen dualiteit
meer, geen illusie en geen kwaad meer. We zien dat Brahman alles is en
atma is Brahman.
Als er geen gebrek of afgescheidenheid meer is en het niet langer nodig
is om iets te bereiken, bestaat ook de noodzaak om te doen niet langer. Dan gebeurt doen gewoon op zichzelf, in overeenstemming met de
stroom van het leven en worden we bevrijd van het wiel van karma.’
Issa had deze filosofie eerder gehoord, maar nu hij het van Agnivesh
hoorde, raakte dit hem diep. Want Agnivesh had de bevrijding waarover hij gesproken had bereikt en hij straalde eeuwige aanwezigheid uit.
Issa stond zichzelf toe om deze woorden in contemplatie en stilte in
zich op te nemen.
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13
Kloosterleven

E

r bestaat een mythe die zegt dat toen de Grote Purusha de mensheid schiep, de Brahmins uit zijn hoofd werden gemaakt, de
kshatriya’s uit zijn romp, de vaisya’s uit zijn dijen en de sudra’s uit
zijn voeten. Het kastensysteem werd oorspronkelijk ontworpen voor
het definiëren van specifieke sociale functies, de Brahmins waren de
priesters, de kshatriya’s de strijders, de vaisya’s de handelaars en de sudra’s de ambachtslieden en werknemers. Dit ging een tijdje goed, maar
het werd langzaam een statussysteem op basis van de kleur van de huid.
Dit kastensysteem werd in stand gehouden door de Brahmins, die er
het meest voordeel bij hadden en die het bestaan van deze structuur
rationaliseerden door zich op de wet van karma te beroepen. Als je
ongelukkig geboren bent, komt dat door je wandaden uit het verleden,
was hun argument, en als je je status zonder klagen accepteert, word je
in je volgende leven in een hogere klasse geboren.
Issa herinnerde zich zijn tijd bij de jains, waar alle mensen als gelijk werden beschouwd en het werd als een deugd gezien om niets te bezitten
en alles te geven. De monniken hadden hun bezittingen en sociale status verloochend toen zij zich bij de broeder- en zusterschap aansloten.
Op een dag zocht hij zijn leraar op en vertelde hem zijn gedachten.
‘Vergeef me, panditji,’ zei hij. ‘Maar er is iets wat me al een hele tijd
dwarszit. Ik weet dat het kastensysteem ontworpen is om goed te werken en ik weet ook dat er verschillende rollen nodig zijn om een samenleving te laten werken.
Maar het voelt niet juist dat een arme veger of iemand die latrines
schoonmaakt, hun hele leven dit pijnlijke werk moeten blijven doen
zonder hoop om hiervan verlost te raken en vooral dat hun kinderen en
kleinkinderen ook hetzelfde werk moeten doen. Waar is hier gerechtigheid te vinden? U zei dat er vanuit het perspectief van de Brahman zoiets
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32
Verborgen mysteries

E

r viel een lange stilte voor Gorakh Nath weer begon te spreken:
‘Er zijn gedurende de eeuwen van het licht die bekendstaan als
satya yuga, treta yuga en dwapara yuga veel avatars naar de aarde
gekomen omdat het dan gemakkelijker is om deze golven van kosmisch
licht te bereiken en te integreren.
Tijdens de vorige satya yuga tienduizend jaar geleden, waren veel van
ons Nath-yogi in staat om zich met het kosmische licht te verenigen,
waardoor de fysieke lichamen die als voertuig dienden voor Brahman
werden verbeterd. We zijn sindsdien in dezelfde lichamen gebleven, we
kijken en helpen waar we kunnen.
Nu gaan we echter een periode van duisternis in, waarin de illusie van
materiële dichtheid het grootst zal zijn. Het zal een tijd worden van immens lijden, geïsoleerdheid en angst, omdat de harten van de mensen
sterk losgekoppeld worden van hun zielen.
Het is jouw taak, Issa, om te helpen de herinnering aan het licht te
handhaven in de komende tijd van duisternis. Zoals Chetan Nath je
heeft verteld, ben je een afstammeling van de bodhisattva’s, die op het
moment van de grootste duisternis, de weg naar het licht tonen, mededogen hebben in het midden van de strijd, hoop op moment van grote
wanhoop. Er is geen garantie dat je zult slagen in je taak, want de illusie
van duisternis zal de komende tweeduizend jaar zeer groot zijn in de
wereld.
Onze eigen directe invloed zal uit pure noodzaak afnemen in de wereld tijdens de kali yuga. Maar het zijn jij en bodhisattva’s zoals jij die
de komende periode de zaden zullen zaaien, voorafgaand aan de oogst
die komt bij het aanbreken van satya yuga over tweeduizend jaar, het
moment waarop een volgende puls van kosmisch licht door het zonnestelsel zal strijken.
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De volgende satya yuga is voorbestemd om een tijd te worden waarin
het collectieve menselijke ras zich zal ontwikkelen naar de onmiddellijke verwerkelijking van zijn kosmische oorsprong. Tijdens een grote
neerdaling van kosmisch licht zal het fysieke lichaam zich versmelten
met het lichtlichaam. Tijdens het ontwaken van de collectieve mensheid zal een grote rimpeling van zelfbewustzijn overal door het bestaan
kabbelen. Het inademen van Brahman zal beginnen en al de materie zal
samenhang vinden met en binnen het ongemanifesteerde bewustzijn.
De kali yuga zal niet eenvoudig zijn. Maar als de mensen in staat zijn
om midden in de duisternis naar de dageraad van een nieuwe dag te
kijken zal dat midden in de wanhoop een teken van hoop zijn. Leer dit
aan mensen, Issa, leer mensen om verder te kijken dan wat ze niet zien,
voorbij de illusie van de waarheid, leer ze verder kijken dan de periode
van duisternis naar het opkomende licht. Op een beperkte manier zie
je het potentieel dat in elke mens leeft. Leer mensen over wie ze zijn en
wat ze zullen worden.
Terwijl ze Issa uitnodigden in het midden van de kring, zegende Gorakh Nath en elk van de onsterfelijken Issa door hun handen op zijn
hoofd te leggen, ze zegenden zijn werk en zijn reizen. Er drong een veld
van diepe stilte en genade door in de grot, die de hele nacht duurde. Bij
het aanbreken van de dag was de grot leeg, alleen Chetan Nath en Issa
waren er nog.
Dit is de laatste keer dat we elkaar lijfelijk zien, het zal nu lang duren,’
zei Chetan Nath, hij omhelsde Issa en hield hem dicht tegen zich aan,
‘want het is tijd om terug te keren naar Palestina en daar met je tussenkomst te starten. Maar het gouden koord tussen ons blijft aanwezig
en we zullen in staat zijn om wanneer je maar wilt in de droomtijd met
elkaar te communiceren.
En vergeet niet,’ zei hij voorlopig, ‘tijd en ruimte zijn geen belemmering
behalve in gedachten. Er kunnen momenten zijn dat je leven in gevaar
is en je me nodig hebt. Roep me dan en ik zal komen!
Ik zal hier op je terugkeer wachten.’
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64
Onsterfelijkheid

M

eester en leerling begroetten elkaar zoals altijd vreugdevol.
Terwijl Issa’s haar gegroeid was tot een verblindend witte
kroon, merkte hij opnieuw dat Chetan Nath er nog net zo
jeugdig uitzag als toen ze elkaar jaren geleden voor het eerst ontmoetten. Hoe oud was hij eigelijk? Issa had het hem nooit gevraagd. Het was
nooit belangrijk geweest.
Voordat hij de vraag kon stellen, gelimlachte babaji en antwoordde:
‘Dit lichaam dat je voor je ziet, kan niet in leeftijd gemeten worden.
Ik was oud toen deze bergen geboren werden. Ik zal jong zijn als ze
verdwijnen. Mij is de taak gegeven om te waken over de tijdperken van
de mens. Ik was erbij toen Siddhartha een jonge man was en waakte
over hem tijdens zijn ontberingen in zijn leven, net zoals ik gwaakt heb
over jou.
De tijd zal weldra komen dat je het regenbooglichaam aanneemt als je
daar nog steeds voor kiest. Je hebt het recht verdiend om je bij de Naths
aan te sluiten, het geslacht van de onsterfelijken wiens taak het is om
onvermoeibaar te werken aan de verheffing van de mensheid door lange
cycli van evolutie heen.’
Issa voelde het antwoord in zijn eigen hart. ‘Ja, ik voel het deze keer
echt,’ zei hij zacht. ‘Ik heb dit niet gekozen, maar het werd voor mij
gekozen… en ik heb altijd de bestemming van mijn pad aanvaard.’
Allerlei vragen wervelden rond in zijn hoofd, ze werden beantwoord in
de diepe stilte van zijn aanvaarding. Chetan Nath had hem meermaals
gesproken over het aanvaarden van het regenbooglichaam en wat dit
inhield, inclusief de activatie van een aantal chakra’s boven de kruinchakra, die het fysieke lichaam transfigureren in een lichtlichaam. Hij
had steeds met verwondering en opwinding geluisterd, maar hij wist nu
dat de tijd nabij was dat er alleen het stille bewustzijn van het wonder
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van dit alles was.
Hij identificeerde zichzelf niet langer als een afgescheiden individu. Hij
maakte zich niet langer zorgen over zijn mensen en zijn familie. Issa en
Miraan hadden naar hun volk gekeken als herders die over hun kudde
waakten, het land was welvarend geworden en er was vrede met de
buren.
Hij gaf zich over aan de grote oceaan. Ja, hij was klaar.
‘De dood is een gewoonte van het lichaam,’ zei Chetan Nath. ‘Het
lichaam bestaat uit vijf vitale elementen: water, aarde, vuur, wind en
ether, in de normale loop van verandering veroudert het en sterft het.
Maar door het beoefenen van hogere yogapraktijken, kan deze gewoonte van het lichaam verbroken worden en kan de yogi volledige vrijheid
ervaren van ouderdom, ziekte en dood.
De Boeddha weet wat het is om vrijheid te ervaren van de gehechtheid
aan ouderdom, ziekte en dood, dit is bekend als verlichting. Maar hij
kende geen vrijheid van de ervaring van ouderdom, ziekte en dood. Dat
is een volgende fase, de verlichting van het fysieke lichaam en staat bij
yogi’s bekend als kaya siddha.
Onze stamvader Gorakh Nath ontwikkelde technieken voor de verjonging van het fysieke lichaam, die zich uitbreiden tot fysieke onsterfelijkheid. De eerste fase hiervan heeft te maken met de reiniging en verjonging van het fysieke lichaam, waaronder oefeningen zoals rasayana,
kajakalpa en parakaya pravesha.
Door bepaalde kruiden te gebruiken in combinatie met alchemistisch
getransformeerd goudstof, kon de werking van het endocriene systeem
verbeterd worden tot op het punt dat normale cellulaire veroudering
gestopt en omgekeerd kan worden.
Dit proces zou normaal gezien volbracht worden terwijl men in volledige duisternis verblijft. Na een paar maanden deze oefening gedaan te
hebben, begonnen yogi’s hun haar en nagels af te stoten en soms vielen
zelfs hun tanden uit.
Na een paar maanden hadden ze een geheel nieuw gebit en ook een
jonge huid, haar, botten en nagels. Een negentig jaar oude yogi kwam
als twintig- of dertigjarige tevoorschijn.
Maar dit is slechts de eerste fase van onsterfelijkheid,’ vervolgde Chetan
Nath. ‘De volgende fase staat bekend als asmita siddha, waar de yogi een
nieuwe geest kan creëren die rechtstreeks afgestemd is op de hogere ge182

Deel 2
Issa, zoon van de zon
Het verhaal achter het verhaal
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1
Een persoonlijke zoektocht

W

at als Jezus niet aan het kruis stierf? Wat als hij verschillende
jaren zowel voor als na zijn kruisiging door India en het
Verre Oosten had gereisd? Wat als er een totaal verschillende oosterse traditie van zijn leven en leringen bestaat die lang onderdrukt geweest is en nu opnieuw opduikt?
Er is een mytische Jezus en een historische Jezus. Een mytisch verhaal
heeft een archetypische kwaliteit, die al dan niet afhankelijk is van de
feitelijke waarheid. De geschiedenis voegt er een persoonlijke kwaliteit
aan toe, die wel of niet accuraat kan zijn.
Soms geloven we dat iets waar is, omdat ons vaak genoeg gezegd wordt
dat het waar is. De orthodoxe christenen zeggen dat Jezus de eniggeboren zoon was van God. Er werd ons gezegd dat hij stierf aan het kruis,
op de derde dag uit de dood is opgestaan en naar de hemel opgevaren is.
Er werd ons gezegd dat hij stierf om ons te bevrijden van onze zonden,
zodat we ons bij hem in de hemel kunnen vervoegen wanneer wij sterven. Of dit nu historisch accuraat is of niet, het is een sterk mythisch
verhaal dat diep geworteld is in de onderbewuste matrix van de westerse
wereld.
Zonder de mythische grootsheid van het verhaal, dat een universeel
en oud thema is, te ontkennen, zou ik iets verder willen gaan in dit
onderzoek. Wat als de geschiedenis ons vertelde dat Jezus op een of
andere manier zijn kruisiging overleefd had en op weg was gegaan naar
het Oosten? Wat als we wisten dat de zogenaamde ‘verloren stammen’
van Israël zich na hun deportatie door de Assyriërs rond 7000 voor
Christus, gevestigd hadden in de valleien van Kashmir en dat Jezus daar
voorouders had?
Wat als we wisten dat hij tijdens zijn ‘onbekende jaren’ daar veel tijd
heeft doorgebracht en hij door Syrië, Perzië, Nepal en een groot deel
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van India reisde om de heilige tradities van die tijd te bestuderen? Wat
als hij deze kennis over wilde brengen aan de stammen van Jehuda die
door de combinatie van Romeinse onderdrukking en priesterrepressie
van deze grote rijkdom aan kennis was beroofd?
Wat als hij geprobeerd heeft om deze kennis door te geven aan zijn
Joodse neven, die meestal niet in staat waren om deze nieuwe leringen te bevatten? Wat als het Joodse priesterschap zich te veel bedreigd
voelde door de implicaties van deze nieuwe filosofie en hem uit de weg
wilde ruimen?
Wetende dat Jezus en zijn metgezellen erin geslaagd waren om een ingenieuze ‘dood’ in scene te zetten om hem te laten terugkeren naar het
‘beloofde land’, zodat de kinderen van Israël de groene valleien van
Kashmir konden zien, gepaard gaande met een exodus van diegenen die
zich daar bij hem wilden voegen.
Wat als Jezus verder bij de boeddhisten bekend was als één van hen?
Wie waren de ‘drie wijzen’ die een ster volgden om hem in Bethlehem
te vinden en waarom kwamen ze hem daar eigenlijk zoeken? Wat was
zijn bestemming als Metteya (bodhisattva) of Messias? Wat als hij echt
koning van de joden in Kashmir geworden is en zijn taak vervulde,
zowel als Metteya als Messias, Koning der Joden?
En hoe zit het met de mysterieuze kwestie van de bloedlijn? Was Jezus
getrouwd en met wie? Hoe en waar ontmoette hij Maria Magdalena en
wat was zijn relatie met haar? Was er misschien nog een andere vrouw
in zijn leven, een prinses die bekendstond als Miraan of Marjan en die
hem na zijn terugkeer van de valleien van Kashmir kinderen baarde?
Deze ideeën zijn niet nieuw en het lijkt erop dat er veel meer historisch
bewijs bestaat voor sommige van deze scenario’s dan voor het alternatieve scenario dat door de meeste mensen gedurende vele eeuwen
geaccepteerd wordt als de ‘waarheid van het evangelie’, over de dood,
opstanding en hemelvaart van een geweldig leraar.
Zelfs volgens de maatstaf van de canonieke evangeliën, lijkt er toen ze
gescheiden werden van de dogmatische interpretatie, bewijs te zijn dat
Jezus niet uit de dood is opgewekt, maar gereanimeerd werd na een
bijna-doodervaring.
Verrassend genoeg wordt deze conclusie door een van de grootste relikwieën in de kerk, de Lijkwade van Jezus die momenteel ondergebracht
is in de kathedraal van Turijn, bevestigd. Hier ga ik later dieper op in.
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2
Historisch onderzoek

H

et onderzoek naar de verloren jaren van Jezus was een spannende ontdekkingsreis. Ik werd me voor het eerst van deze
hoeveelheid informatie bewust toen ik verschillende jaren
geleden op Mount Shasta in Californië twee boeken las, Het Aquarius
evangelie van Jezus de Christus van Levi Douglas en De verloren jaren van
Jezus van Elizabeth Clare Prophet.
Beide werken bevatten informatie uit historische verslagen en de
Akashakronieken van de universele geschiedenis. Ze vertelden over de
jaren die Jezus in India en Tibet tijdens de zogenaamde ontbrekende jaren van zijn leven, doorbracht. Ik hoorde ergens anders over een prinses
van Kashmir, Miraan of Marjan, die blijkbaar met Jezus getrouwd was.
Hoewel deze verslagen zeer inspirerend waren, wist ik niet goed of ik
moest geloven dat ze ook een werkelijke historische betekenis hadden.
Toen ik met mijn onderzoek begon, werd al snel duidelijk dat de verhalen over Jezus’ reizen door Egypte, Syrië, Perzië, India, Nepal en Tibet
ondersteund worden door onbetwistbaar bewijsmateriaal. Het werd
een ontdekkingsavontuur dat des te krachtiger werd toen ik begon te
zien hoe deze verhalen een onderliggende eenheid steunden tussen de
hindoeïstische, boeddhistische, jain, zoroastrische, joodse, islamitische
en christelijke tradities.
Ik begon te zien hoe verschillende versies van dit verhaal uit oude rollen en geschriften verspreid over Juda, Syrië en het hele Indiase subcontinent samenvlochten tot een enkel onbetwist verhaal, een verhaal
dat zelfs door de vroegchristelijke gemeenschappen zoals de Mar Thomas-christenen van Kerala, de katharen in Zuid-Frankrijk werd bevestigd vooraleer de pre-orthodoxe edicten opgelegd door de Raad van
Nicea en Efeze hen als ketters brandmerkten. De kerkelijke instellingen
verbrandden tijdens de vierde en vijfde eeuw na Christus honderden
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3
Oosterse en westerse kerk

V

eel mensen lijken zich er niet van bewust dat er een parallelle
traditie van het christendom bestaat in Syrië en India, gebaseerd op de leringen en geschriften van apostelen zoals Thomas,
die rond 54 na Christus in India aankwam. Er zijn veel overeenkomsten
tussen deze tradities, maar ook een aantal belangrijke verschillen.
Beide geschriften werden door de vroege kerk geproduceerd in verschillende delen in de wereld, maar terwijl de geschriften van het Westen
eerder een Hebreeuwse, apostolische en Romeinse invloed hebben, werden de geschriften van het Oosten, die vooral door Thomas verzameld
werden, beïnvloed door hindoeïstische en boeddhistische tradities.
Terwijl de westerse kerk religieuzer en meer institutioneel van aard was,
waren de oosterse kerken mystieker. De westerse Bijbel leek de nadruk
te leggen op de offerdood van Jezus, terwijl de oosterse bijbel de nadruk
legt op het leven en de leringen van Jezus.
Daar waar westerse evangeliën beïnvloed werden door hellenistische en
Romeinse opvattingen over goddelijkheid, werden de oosterse evangeliën beïnvloed door vedische concepten van eenheid waarin alle mensen,
niet alleen keizers en helden, beschouwd werden als zonen van God.
Geschriften die heilig zijn voor de oosterse kerken zijn de Handelingen
van Yesu, Handelingen van Thomas (beide geschreven door Xenophon,
een discipel van Thomas, rond 65 na Christus), De Apocalyps van Thomas en Mystieke uitspraken van Yesu, het is een brondocument voor veel
van de evangeliën van de westerse Bijbel van de tweede en derde eeuw.
Deze boeken bevatten een beschrijving van de periode dat Jezus na zijn
kruisiging in India was, toen hij en Thomas samen reisden en dienden.
Ze bevatten ook een beschrijving van zijn reizen tijdens zijn vormingsjaren, toen hij door Syrië, Perzië, India en Tibet trok, waar hij verschillende stromingen leerde kennen en ook diensten verleende in verschil-
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