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Ik dank mijn ontmoeting met Imre Vallyon aan een bijzonder voorval. Mijn niet aflatende interesse 
en enthousiasme voor de Maori's bracht een ‘onderzoeker’ naar de Maori-cultuur op mijn pad; 
althans dat is wat ik dacht. Imre, van oorsprong Hongaar, bleek geen onderzoeker maar spiritueel 
leraar te zijn. Hij onderwijst 25 door de regering van Nieuw-Zeeland aangewezen Maori-strijders 
over de eeuwenoude kennis van hun voorouders. Daarnaast heeft Imre over de hele wereld enkele 
honderden leerlingen. Niet lang geleden is een boek van hem verschenen die de aandacht verdient.

− Als klein kind kende je je bestemming al. Reeds op je 19de gaf je al lessen aan diverse 
theologische en spirituele genootschappen. Dat was wel erg vroeg, niet?

− Ik heb nooit getwijfeld dat ik hier een bestemming heb, alleen moest ik wachten tot mijn 
tienerjaren om precies te begrijpen hoe ik die kon vervullen. Ik was 3 toen ik mijn eerste 
mystieke ervaring heb beleefd. Vanaf dat moment kreeg ik 's nachts innerlijke lessen vanuit 
verschillende dimensies; ik heb nooit een leraar in fysieke (menselijke) vorm gehad. Vanaf het 
begin wist ik dat ik de verkregen kennis en ervaringen door moest geven, alleen wist ik toen nog 
niet hoe en waar.

− Waarschijnlijk kon je je niet voorstellen dat je in Nieuw-Zeeland je plek zou vinden.
− Toen ik puber was heeft een zigeunerin mijn handpalm gelezen. Ze vond mijn levenslijn raar, 

daarom heeft ze ook kaarten gelegd. Op basis daarvan vertelde ze me dat ik mijn bestemming 
overzees zou vinden. Ik kon het niet serieus nemen en moest er om lachen; je kon Hongarije in 
het begin van de jaren '50 niet zomaar verlaten. Op mijn 16de, in 1956, lukte het me te 
‘ontsnappen’ en ik belandde in een vluchtelingenkamp in Oostenrijk. Daar heb ik aangegeven 
dat ik naar Amerika wil emigreren. Een man kwam echter naar me en zei, met een bijzonder 
accent: “je moet naar Nieuw-Zeeland reizen”. Ik protesteerde natuurlijk, ik kon mijn leven niet 
voorstellen in het oerwoud temidden van de kannibalen…. Drie maanden na het indienen van 
mijn verzoek vernam ik evenwel het besluit van het Rode Kruis: ze verwezen mij zonder 
tegenspraak naar Nieuw-Zeeland.

− Ik snap nog steeds niet hoe een tiener zomaar een erkende leraar van theologische en spirituele 
genootschappen wordt...

− Ik kwam in Nieuw-Zeeland aan zonder de kennis van de Engelse taal. Ik ging meteen naar de 
bibliotheek. Daar heb ik binnen een paar weken de taal uit de boeken geleerd. Ik kwam toen het 
voor mijn nog onbekend woord 'Yoga' tegen. Dit woord raakte me. Op dat moment herkende ik 
dat mijn bestemming hiermee te maken heeft. Het gaat niet om de fysieke yogaoefeningen, maar 
om de oeroude filosofie van yoga. De daaropvolgende dagen, geleid door een innerlijke stem, 
ging ik op zoek naar de lokale besloten bewegingen: kabbalisten, Rozenkruisers, vrije 
metselaars, etc. Al snel herkenden en erkenden ze mijn aangeboren kwaliteiten en ik werd steeds 
vaker uitgenodigd om lezingen te geven.



− Tijdens zo’n lezing gebeurde iets wat je als keerpunt beschouwt.
− Inderdaad, ik was in Sydney, bij een bijeenkomst van de Theosofische beweging. Als altijd had 

ik mijn verhaal voorbereid in de vorm van notities. Opeens drong het volledig tot me door, op 
fysiek niveau kun je het zien als het verliezen van het bewustzijn voor een paar seconden, en 
begreep ik dat ik mijn notities niet meer nodig had. Ik oversteeg mijn verstand, vanaf dat 
moment volg ik mijn intuïtie wanneer ik les geef. Wanneer ik op het podium sta, of gewoon met 
mensen praat, gaat het 'kanaal' simpelweg open en weet ik waarover en wat ik moet zeggen 
tegen mijn toehoorders. Velen zoeken me op na een lezing om te zeggen dat ik precies het 
antwoord heb gegeven op de vragen die in hun leven. Dit gaat spontaan, op een natuurlijke 
manier in elke situatie, wanneer ik over spiritualiteit praat. Ik stem mij af op mijn publiek, en als 
in het energieveld een vraag verschijnt, beantwoord ik die. Deze gave toont zich alleen bij 
esoterisch onderwerpen. Ik hoef dan niet te denken, het passende antwoord 'vloeit' door me 
heen. Helaas werkt dit niet als ik bijvoorbeeld moet rekenen of ik mijn reizen moet organiseren. 
Bij profane werkzaamheden doet zich dit niet voor.

− Wat beleef je, tijdens het afstemmen, wanneer je wordt geleid door je intuïtie? 
− Rust, totaal stilte. Geen inspanning, de antwoorden komen vanzelf. De informatie krijg ik van 

de hoogste bron; de mind heeft geen rol in dit proces. Zo komt de spirituele waarheid zonder 
vervorming aan bij de mensen. Dit werkt niet alleen tijdens het praten, ook als ik schrijf is mijn 
“kanaal” open. Ik heb trouwens altijd de behoefte gehad om de gegeven kennis op papier te 
zetten. Sinds 1980 bestaat mijn school (Foundation for Higher Learning) officieel, en sindsdien 
verschijnen mijn boeken. Niet lang geleden is het hoofdwerk van mijn leven verschenen, 
eigenlijk is het een meer dan 2000 pagina’s omvattende kennisbank met de titel ‘Heaven and 
Hells of the Mind’. Het bevat alles wat een spiritueel zoeker in de 21ste eeuw over deze wereld 
moet weten. Het laatst verscheen in de 19de eeuw een publicatie van een soortgelijk volume, 
geschreven door de Russische schrijfster Helena Blavatsky, stichtster van de Theosofische 
beweging. 

− Ik kan me  voorstellen dat je veel twijfelaars en provocateurs op je pad hebt gevonden. Krijg je 
veel kritiek?

− Het is niet mijn taak om bezig te zijn met twijfelaars en opscheppers. Ik heb geen reden om het 
gevecht van de mind aan te gaan. Mijn taak is om de van boven doorgegeven kennis op die 
manier aan mijn publiek door te geven dat ze mijn woorden kunnen begrijpen. Ik druk mij op 
heel verschillende wijzen uit, afhankelijk van de doelgroep, zoals atheïsten, katholieken, 
hindoes of joden; al is de kern van de boodschap hetzelfde. Mijn teaching ontstijgt de tradities 
en religies, en richt zich op diegenen die de conventies en dogma’s ontgroeid zijn en honger 
hebben naar diepere kennis. Ik wil graag met mensen bezig zijn die de spirituele intelligentie 
hebben, en in staat zijn hun afhankelijkheid van hun mind los te kunnen laten. Het is geen doel 
voor me om miljoenen rond me heen te hebben, faam en geld inspireren me niet. Ik word blij als 
die twee, tien, honderd of tweehonderd mensen, tegen wie ik praat, mijn boodschap begrijpen 
en zich daardoor verder kunnen ontwikkelen. Ik heb geen behoefte aan duizenden volgelingen 
die devoot mijn naam mompelen. Voor mij is teaching een dienst en dat is alles. Ik ben in 
Nieuw-Zeeland gevraagd om een tv-serie te maken van mijn teaching, maar ik heb hiervoor 
bedankt. Ik ben niet op zoek naar een publiek van duizenden mensen, wanneer deze nog niet 
klaar is om te ontvangen wat ik geven kan. Als ik in mijn hele leven al 100 mensen naar het 
Licht kan begeleiden, heb ik al veel bereikt. Maar als mensen mijn teaching niet accepteren, dan 
is dat ook goed. Ik ga onverdroten verder met mijn werk...



− Het vaker genoemde woord 'kanaal' kan voor sommigen wat negatieve gevoelens oproepen.
− Ja, maar dat is niet zonder toeval, want er zijn heel veel mediums, of mensen die zichzelf een 

medium vinden. Helaas heeft het merendeel van hen de realiteitszin verloren. Zij krijgen in het 
algemeen hun informatie uit de astrale wereld, en zoals we weten gaan de boodschappen van de 
geestenwereld niet altijd over de waarheid. Verlichting heeft vier niveaus. Mystieke ervaringen 
zijn het begin van de weg maar betekenen nog lang niet het bereiken van het doel. Velen denken 
dat als ze een keer de eenheid hebben ervaren, of met engelen kunnen communiceren, ze al met 
hun ontwikkeling kunnen stoppen. Ze denken dan de 'heelheid' te hebben beleefd. Zonder de 
overige stappen te zetten kan men echter wat we ‘Verlichting’ noemen – Jezus noemt het de 
Hemel, Boeddha noemt het Nirvana – niet bereiken. Het tweede niveau is het continue besef dat 
er in het menselijke leven een hoger doel bestaat dan dat wat we in het dagelijkse leven kunnen 
ervaren. Het derde niveau is wanneer onze innerlijke zintuigen opengaan en we receptief 
worden ‘onzichtbare’ werelden. Het vierde niveau is het aanwezig zijn in het continue Licht. 
Velen vergeten dat de mind niet behulpzaam is om dit niveau te kunnen bereiken, in tegendeel, 
de mind is een belemmering. Drie kenmerken van een verlicht mens zijn: de kunde om een 
hogere trilling te kunnen bereiken, bewustzijn én vrijheid. Dit kan niet bereikt worden zonder de 
overwinning op je ego. 

− Hoe kwam je in contact met de Maori's?
− Ik onderwees onder meer in astrologie, meditatie en yoga in een cultureel centrum voor Maori’s 

in Nieuw Zeeland. Ik leerde later de geschiedenis kennen van dit centrum: het was opgericht 
door buitenlandse Rozenkruisers met als doel de al vergeten oeroude Maori-kennis te kunnen 
doorgeven. Dit was in de jaren '60, in die tijd hadden de Maori’s weinig aandacht voor 
spiritualiteit. De Rozenkruisers keerden daarom teleurgesteld naar huis. De oeroude kennis 
raakte mij – ik realiseerde me dat ik juist in Nieuw Zeeland terecht ben gekomen om de 
oorspronkelijke bewoners te helpen om hun wortels terug te vinden. De lokale Maori-leiders 
deelden hun kennis niet graag met de jongeren, dus al die kennis is langzaam in de vergetelheid 
geraakt. Ik ben begonnen door in mijn lessen o.a. over reïncarnatie steeds meer Maori-kennis te 
verwerken. Kennis die ik zelf via inspiratie heb ontvangen. Ondertussen bleek dat er een 
legende bestaat die verhaalt dat de Maori's hun heilige kennis van een blanke man zullen 
ontvangen. Ondanks deze legende kostte het mij 20 jaar voordat ze accepteerden dat ik de 
meester ben uit de profetie. In het begin gaf ik de leer in besloten sessies door aan verlichte 
Maori-stamhoofden, en zij hebben die kennis verwerkt in de officiële universitaire leerstof; de 
rest van de stam zou deze kennis van mij, als een blanke man, niet aannemen. Vijf jaar geleden 
echter, mocht ik van de hoogste Maori-leider, een van mijn beste leerlingen, op zijn trouwfeest, 
aanschuiven bij de feesttafel. Door dit gebaar liet hij zien ik een bijzondere gast ben, een grote 
eer. In zijn toast noemde hij mij zijn spiritueel leraar. Op dat moment brak het ijs, sindsdien 
word ik breed gewaardeerd door de Maori's. Ze noemen mij Amorangi, oftewel de Grootste 
Leider. Ik leer ze - natuurlijk aangepast aan hun manier van leren - in verbinding te komen met 
de Eenheid. Hetzelfde onderwijs ik ook aan andere culturen en vertegenwoordigers van alle 
religies. Ik verbind ze op een praktisch manier met het Licht, op die manier help ik hun 
ontwikkeling richting Verlichting. 



− Hoe zie je het, is Hongarije spiritueel in slaap gesukkeld?
− Misschien is er een langzame ontwaking waar te nemen, maar er is nog veel te doen om de 

Hongaren in harmonie te laten komen met zichzelf, met elkaar en met de wereld. Het is al een 
vooruitgang dat er serieuze interesse is naar de Runentekens, al wordt er verwoed discussie 
gevoerd rondom de interpretatie van de tekens. Het runenschrift is een geheime wetenschap, je 
vindt het bij alle volkeren. De Hongaarse Runentekens zijn uniek omdat deze een van de 
weinige tekengeschriften is die nagenoeg zijn originele vorm behield, zonder dat is vervormd. 
De gebruikte tekens zijn kosmische symbolen. Wanneer ik de mensen vind, die niet alleen uit 
oppervlakkige interesse, maar uit diepe en vastberaden interesse de betekenissen willen leren 
kennen, zal ik beginnen met les te geven rondom deze tekens. Ik doe dit trouwens al in Nieuw 
Zeeland met de Maori's, ze komen in contact met het Licht met behulp van de Hongaarse 
Runentekens. Tot het moment dat ik dit ook in Hongarije kan doen, probeer ik Hongarije met 
retraites en boeken te ondersteunen. Ik doe dit samen met de stichting Fénypont Kreatív Műhely 
(letterlijk: Punt van Licht, een creatieve werkplaats). 

− Je gebruikt het woord “strijder voor het Licht” vaak. Wat betekent dit?
− Er zij twee soorten spirituele mensen. De ene heeft mystieke ervaringen en is hier helemaal mee 

verrukt, en heeft geen behoefte de kennis te delen met anderen. De andere – de ‘strijder voor het 
Licht’ – heeft dezelfde ervaringen, maar hij gebruikt deze niet alleen voor zichzelf, maar geeft 
het door om hierdoor de wereld beter te kunnen maken. Ik moedig mijn leerlingen niet aan om 
een religie of filosofie uit te dragen maar om te leren helen met energie. Het doel is de mensheid 
en de wereld te helpen, met pure en geweldloze mogelijkheden.


