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Kristof Gabriel Carina Van Hooymissen 
(artiestennaam Kristo, °13 januari 1983) is een 
Belgische singer-songwriter, schrijver, dichter, 
mysticus, witte occultist en yogi. 

In 2010 schreef hij mee aan het album Street 
Soul van Charles Jarvis. Het album kreeg in     de 
pers goede kritieken. Kristof was ook te horen op de 
langspeelplaat van Het Torenlied, met 
stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen, een hommage 
aan het MAS. Kristof schreef ook nog 8 boeken (en 
heeft er twee in voorbereiding, en gaf één boek van 
Charles Jarvis opnieuw uit met behulp van Brave 
New Books), én hij schreef een dichtbundel, 
uitgegeven door de World Wide Association of 
Writers te Puurs en later bij Brave New Books in 
eigen beheer. Dit werk is te raadplegen in de 
Koninklijke Bibliotheek van België. Kristof woont en 
werkt in Antwerpen, waar hij onder andere een 
website van Charles Jarvis beheert. In 2017 begon 



5

hij aan een opleiding muziekproductie. In zijn vrije tijd 
studeert hij filosofie als autodidact, naar de 
Platonische zienswijze dat de muziek een 
voorbereiding is op de wijsbegeerte. Hij beschouwt 
zich als een praktisch mysticus die noodgedwongen 
na enkele misbegrepen spirituele crises begon met 
dagelijkse beoefening van yoga en meditatie, waarbij 
hij zijn vroegere hedonistische levensstijl van sex, 
drugs en rock 'n roll stapsgewijs verlaten heeft. Zijn 
denken werd in het verleden sterk gevormd en 
beïnvloed door de Indische vedische cultuur. Hij is 
een leerling van de Siddha Maha Yoga (shaktipat 
kundalini yoga) van Swami Nardanand, wiens 
Ashram zich in India bevindt. Swami Nardanand is 
de huidige schakel in een lijn van zelfgerealiseerde 
Siddha meesters. Al zijn voorgangers staan bekend 
voor hun zuiverheid, integriteit en hoog niveau van 
verwerkelijking. Momenteel werkt Kristo aan de 
biografie van Charles Jarvis en bestudeert hij het 
drieluik The Great Treatise on the Stages of the Path 
to Enlightenment, door Tsong-Kha-Pa, de leraar van 
de eerste Dalai Lama, op eigen initiatief en de Yoga 
Sutra's van Patanjali op aanraden van zijn Leraar. 
Ook las hij Een lamp voor het Pad naar de 
Verlichting, van Lama Atisha. Over zijn Tibetaanse 
studies – en wat hij daarbij inspirerend vond – 
schreef hij dit boek. Ook plant hij in de toekomst 
een boek over Maria Magdalena, die hij nog steeds 
als de belangrijkste vrouw binnen het Christendom 
ziet, zodat het voor eens en voor altijd duidelijk is 
en blijft dat zij geen prostituee is. In 2025 plant hij 
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een reis naar Tibet met zijn beste vriend Michael 
Keuppens.  Hij bestudeert zijn favoriete filosoof 
Manly Palmer Hall, naast Ken Wilber, en bereidt 
eveneens een boek voor over het komende zesde 
wortelras, dat intuïtief en helderziend zal zijn. In 
tussentijd werkt hij als vrijwilliger, voornamelijk 
door wetenschappelijk onderzoek te doen van thuis 
uit naar de transpersoonlijke en integraal-
complementaire psychologie en psychiatrie. Als hij 
aan voldoende fondsen geraakt denkt hij eraan een 
Kundalini-huis op te richten waar mensen in een 
spirituele crisis terecht kunnen. Zijn 
inspiratiebronnen bij zijn transpersoonlijk en 
integraal onderzoek zijn dokters David Lukoff, 
Stanislav Grof, yogi-avatar Sri Aurobindo, 
psycholoog John Weir Perry en auteur John White, 
naast de stichtster van de theosofie Helena 
Blavatsky en de stichter van de antroposofie Rufolf 
Steiner.
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 2020 - Thought Crime, evolving from an 
Orwellian Dystopia towards a world filled with 
love, unity and tolerance (in voorbereiding).

 2020-2027 - Het komende zesde wortelras (in 
voorbereiding)

Poëzie

 2008 - Catharsis, gedichten als reiniging van de 
ziel (ingeleid door Manu 
Bruynseraede en Vitalski ) (ISBN 9789081176439)

 2018 - Catharsis, gedichten als reiniging van de 
ziel (tweede druk) (ISBN 9789402174656)

Muziek

 2010 - Street Soul

 2010 - Het Torenlied (met Peter Holvoet-
Hanssen)

Externe links

 http://www.myspace.com/kristopop1983

 http://kristofvanhooymissen.blogspot.com
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Voorwoord

Het nieuwe jaar is van start gegaan. Het jaar 
tweeduizendnegentien. Mijn verjaardag vierde ik op 
13 januari samen met mijn ouders en mijn beste 
vriend Michael Keuppens. Volgens Eliphas Levi is 13 
een ongeluksgetal. Volgens Michael staat het dan 
weer symbool voor het Christusbewustzijn. Er waren 
immers dertien apostelen, 500 getuigen en een 
zeventigtal volgelingen. Er zijn ook dertien volle 
manen op een jaar als je elke maand 28 dagen laat 
duren, de periode van de vrouwelijke 
menstruatiecyclus. De Mayakalender is op die 
berekening gebaseerd. Tien en Drie maken samen 
dertien. Tien is een heilig getal, Het getal tien staat 
voor de woorden van God in de vorm van de tien 
geboden. Het getal 3 is eveneens een heilig getal, het 
staat voor de Goddelijke drie-eenheid. Eén en drie bij 
elkaar opgeteld geeft dan weer de vier. Het getal vier 
is een heilig getal dat de Maagd Maria symboliseert. 
Voor mij is die dertiende als verjaardag zeker te 
verteren. Ik geloof rotsvast in God die de 
‘ongelukkige’ tendens in dat getal zeker teniet kan 
doen. Ik geloof in God’s wonderen, ten allen tijde.

Ik studeer dezer dagen enorm veel. In het boekje “De 
Stem van de Stilte” van Helena Blavatsky vind ik de 
Gulden Regels voor alle discipelen van het 
mahayanaboeddhisme die het Pad van de 
Boddhisattva bewandelen. Ik tracht het stap voor stap 
van buiten te leren. Met Michael zou ik binnen een 
vijf à zestal jaar naar het Oosten reizen (ik heb het 
hier echt gehad). Ik ben daarbij de reis aan het 
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uitspitten en de route aan het bestuderen die Helena 
Blavatsky heeft afgelegd in haar tijd. Inmiddels is 
alles wellicht gemakkelijker bereikbaar met het 
vliegtuig en moet de Himalaya niet per sé te voet met 
een Gids en een ezel worden beklommen. Hopelijk 
kunnen we rechtstreeks landen met het vliegtuig in 
Lhasa en Shigatse.

Ik ben enorm geïnspireerd door de Vlaamse monnik 
Giel Foubert. Hij is terug in België. In India studeerde 
hij negen uur per dag, vooral filosofie. Ik heb me 
daardoor laten inspireren en alsnog de drie kritieken 
van Immanuel Kant besteld. Kant werd in de Geheime 
Leer van Blavatsky al aangeprezen als de belangrijkste 
filosoof van Europa en Arthur Schopenhauer noemt de 
Kritiek van de Zuivere Rede het belangrijkste boek dat 
in Europa verschenen is. Reden te meer dus om mijn 
filosofiestudie een beetje uit te breiden van 
Pythagoras en de Platonisten naar de meer recentere 
Immanuel Kant. Mijn moeder klaagt dat ik meer 
studieboeken koop dan dat ik eet, dus ik heb op de 
prijs gelet en een goedkope tweedehandsversie 
besteld. Ik moet ook nog sparen om binnen enkele 
maanden – als alles goed gaat – een niet nader 
genoemd besloten genootschap gaan bezoeken 
waarvoor ik ook geld nodig heb. Dat werd me jammer 
genoeg geweigerd door mijn bewindvoerder. U zal 
denken: “Waarom heeft deze man een 
bewindvoerder?”. Welnu, ik had ooit een kleine schuld 
omdat ik een tijdje Rechtspraktijk gestudeerd heb, 
waarna ik kort werd opgenomen in de psychiatrie 
wegens een spirituele noodtoestand. Volgens 
sommigen gaf ik ook teveel geld aan goede doelen. 
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Mijn moeder heeft – en het is haar vergeven – in 
samenspraak met het begeleidend team, toen een 
bewindvoerder ingesteld, die niet zomaar alles 
toestaat. Besloten of geheime genootschappen kunnen 
niet volgens haar, en dan zeker niet als het in het 
buitenland te doen is. Ik vind dit onzin en hoop dat ik 
zo snel mogelijk meer bevoegdheden terugkrijg over 
mijn financiële middelen. Het is tenslotte mijn geld, 
wat ik zoveel mogelijk op altruïstische wijze inzet 
voor studie, meditatie en dienst aan de mensheid.

Dit boek zal U stap voor stap meenemen op weg naar 
het grote Tibetaanse avontuur dat ik binnen vijf jaar 
wil aanvatten. Ik hoop dat U er iets aan hebt, zodat 
het niet voor niks geschreven is.

Dit boek draag ik op aan alle ware Ridders van de 
Queeste, de zoektocht naar de Heilige Graal. Zij die 
het Grote Werk aanvatten omvatten al onze broeders 
en zusters die in dit Grote Werk verbonden zijn. Het is 
in wezen een zoektocht naar Spirituele Verlichting. 
Opgedragen aan alle ketters die ooit vals beschuldigd 
werden door de Katholieke Kerk (die ik overigens 
liefheb), aan alle Troubadours van de Heilige Maria 
Magdalena en alle andere onterecht vervolgde heilige 
vrouwen, opdat de Inquisitie zichzelf eens in vraag 
kan beginnen stellen. Opgedragen aan Manly Palmer 
Hall, van wie ik zoveel mocht leren. Opgedragen aan 
Jacques de Molay, de laatste Grootmeester van de 
Tempeliers die onterecht op de brandstapel belandde. 
Opgedragen aan alle vrijmetselaars, theosofen, 
mystici en vrijdenkers. Voor de Ware Rechtbanken 
van Liefde en Eer. Moge onze geliefde Kerken hiervan 
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leren en de vervolgingen stoppen en vrede sluiten, 
zelfs met de Bavarian Illuminati, zodat Universele, 
Onvoorwaardelijke Liefde en Verdraagzaamheid voor 
allen kan ontstaan. Uiteindelijk is elkaar vergeven één 
van de wegen naar vrijheid en bevrijding.

Dank aan de Stad Antwerpen, de Vlaamse 
Gemeenschap en het Koninkrijk België waar het vrije 
denken, de wetenschappen, kunsten en de 
spiritualiteit in een geest van broederschap en 
zusterschap met elkaar proberen te leven, zodat een 
ware verlichte democratie geboren kan worden.

Kristof Gabriel Carina van Hooymissen

Antwerpen, 26 januari 2019
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Before beginning any spiritual text it is customary to 
clear the mind of all distracting thoughts, to calm the 
breath and to purify the heart. 

1.1 Now, instruction in Union. 

1.2. Union is restraining the thought-streams natural 
to the mind. 

1.3. Then the seer dwells in his own nature. 

The Yoga Sutra’s of Patanjali

1.1. AUM. De volgende instructie handelt over de 
wetenschap van Eenwording

1.2. Deze Eenwording (of Yoga) wordt bereikt door 
de onderwerping van de psychische aard en de 
beheersing van de chitta (of denkstof).

1.3. Wanneer dit tot stand is gebracht, kent de Yogi 
zichzelf zoals hij in werkelijkheid is.

It takes a leap of faith
To awake from these delusions
You are the coder and avatar
A star

Muse, The Void (De Leegte)

Deze leegte realiseren is van essentieel belang voor 
wie de verlichting wilt realiseren. De Stem van de 
Stilte geeft als wijze raad aan chela’s (discipelen):


