
DE TEMPEL IN DE HEERLIJKHEID BEEK 
 
 
De groep beuken in de volksmond ‘De Tempel’ genoemd staat bij de eerste bocht naar 
rechts in het zandweggetje dat van de Rijksstraatweg (bij De Rozet, 92a) bijna evenwijdig 
aan laatstgenoemde weg omhooggaat. 
 
 
De kwaliteit van de beukengroep ‘De Tempel ‘in de Heerlijkheid Beek 
Het is zondagochtend 22 mei 2016 als ik met leden van de Landschapsgroep Nijmegen naar 
de bomengroep wandel om contact te maken met de wezens van deze bomen. We doen dit 
omdat we weten dat er in de Heerlijkheid Beek bomen gekapt gaan worden door ‘Het 
Geldersch Landschap’: Hoe zouden de wezens van de bomen hierop reageren? 
 
Na een gezamenlijke beginoefening is het de bedoeling dat ieder voor zich probeert contact 
te maken met ‘de bomen’.  
Staand in de beukenkring kijk ik naar het noordwesten. Drie beuken staan daar bij elkaar. 
Links, voor me, een hele dikke. Daarvoor een boom met een roze ring en rechts van de hele 
dikke een derde, die ook aan het pad staat. Ik kies ervoor om me op de derde te richten. 
 
In gedachten maak ik me klein en… wandel over de bosgrond richting de beuk. Terwijl ik-

Thea de beuk door een tamelijk grote boogopening binnenstap blijkt Leprechaun rechts 
naast mij te lopen. 
 (Leprechaun is een goede vriend, een wezen ofwel een beuk-/ houtgeest die ik eerder in het 
Reichswald ontmoette, in de buurt van het Boscafé Merlijn in Grafwegen).  
Een beetje verrast door zijn aanwezigheid loop ik-Thea samen met hem verder. We komen 
in een heldergeel verlichte ruimte. Er lopen Lichtwezens rond waarvan ik-Thea de lichamen 
onscherp waarneem. Ze vallen als vlagen licht bijna samen met de verlichte ruimte, ze 
dansen als het ware voor ons. Blijkbaar wordt er een feest voorbereid, want ze zijn de boel 
aan het versieren.  
Ik-Thea vraag: “Eh, kunnen we contact maken met het geheugen...” 
Maar stilzwijgend is er een afwijzing, Ze zijn te druk; er gaat een huwelijk gevierd worden.  
Tot mijn grote verrassing blijken Leprechaun en ik het huwelijkspaar te zijn. Even ben ik-
Thea wat in verzet, in de war, tenslotte ben ik in de gewone wereld gehuwd: ‘Wat is dit nu? 
Ga ik-Thea mijn man Aad ontrouw zijn? Wat gebeurt hier? Waarom deze verbintenis? Een 
seksuele relatie is niet de bedoeling... of wel?’ 
Op de een of andere manier accepteer ik-Thea een huwelijk-in-de-geest, want dat voelt niet 
aan als ontrouw. Een seconde later betreur ik-Thea mijn opstelling. 
Leprechaun staat rechts van mij-Thea en de Lichtwezens spinnen een lemniscaat om ons 
heen. Rond onze bovenbenen tot en met het buikchakra worden wij van beneden naar 
boven door de gedraaide ring van licht omhult. Het is een schitterende gewaarwording èn 
verbinding. 
Daarna worden wij-de-gehuwden achter een tafel van licht neergezet en komen enkele 
Lichtwezens geschenken brengen. Het is sprookjesachtig: de Eerste brengt een lichtdoos 
met ‘Freundschaft’, de Tweede idem met ‘Kraft’ (in de betekenis van Doorzettingsvermogen) 
en de Derde brengt ‘Frieden’. 
Ze spreken Duits hetgeen mij-Thea verwondert, maar het wordt mij-Thea duidelijk dat de 
beuken oorspronkelijk, toen ze geplant werden, Duitse bomen waren.  
Na dit bijzondere gebeuren vraag ik-Thea of contact met het geheugen van de beuk mogelijk 
is. Een van de Lichtwezens gaat ons-gehuwden voor naar het centrum van de beuk, maar 
laat ons-gehuwden dan omdraaien en toont ons-gehuwden dieper in de grond, in het 
centrum van de beukengroep, het gezamenlijke geheugen van de beukengroep. Schitterend 



groot zilverwit, en zilverwitte Draden; een heel web verbindt het gezamenlijke geheugen met 
de individuele beuken. 
‘Waauw, dit maak ik-Thea voor het eerst mee, dat bomen een gezamenlijk geheugen (naast 
hun individuele geheugen) gecreëerd hebben.’ 
Het wordt mij-Thea bewust gemaakt dat de inhoud van onze geschenken ‘Freundschaft, 
Kraft und Frieden‘ hier bewaard en gekoesterd wordt. 
 
En dan sta ik vrij abrupt, gewoon weer als Thea in de bomengroep: ‘Zo... degenen die hier in 
deze cirkel ontspannen mediteren krijgen dus, mogelijk zonder dat ze het bewust beleven, 
wel de inhoud van ‘Vriendschap, Kracht en Vrede” mee. Dit is waar deze beukengroep 
mensen mee kan doordrenken: met wezenlijk begrip van Vriendschap, Kracht en Vrede.’  
 
 
O ja, nog een verzoek, als je op bezoek gaat in ‘De Tempel’ gebruik dan geen kaarsjes of zo. 
Bied je liefde aan de beuken aan! En laat geen rommel als plastic of aluminium achter. Ik 
wens eenieder heel prettige ervaringen op deze plek! 


