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MOZAÏEK VAN UITSPRAKEN 

 

14-12-1984 

 

Na de dood 

 

--- Kun je wat vertellen over hoe het na de dood gaat, als je geen fysiek lichaam meer hebt, 

gaat dan in je andere lichamen je verwerkingsproces door? 

 

Z.: In het boek ‘De Witte Lotus’ heb ik trachten uit te beelden wat ik gezien en ervaren heb op 

astrale reizen. In de sferen zijn verschillende gebieden. Het bewustzijn van de mens die sterft 

maakt ook uit waar deze mens naar toe gaat. Eerst wordt deze mens opgevangen in een 

soort ziekenhuis, het is een wat diffuus groen gebied waar persoonlijkheden liggen of 

rondlopen, waar een bepaalde begeleiding is van wezens die witte kleden aan hebben.  

Deze begeleiding duurt zolang de geestelijke persoonlijkheden dat nodig hebben. Tot zij het 

bewustzijn krijgen dat zij niet meer in de stof leven en zich gaan afvragen: wat nu? Wie ben ik 

dan, waar ga ik heen?  

Daarin krijgen zij ook hulp. Het is wel zo dat de hulp die gegeven wordt absoluut opgeroepen 

moet worden. Ik bedoel hiermee de hulp tot bewustzijn. Dus wanneer de mens na zijn 

incubatieperiode, de ziekenhuistijd, in de sferen tot bewustzijn komt dat hij niet meer in de 

stof leeft, dan zal deze mens een weg gaan volgen die zijn eigen bewustzijn vormt. Dan komt 

de verwerking van het aardse leven met alles wat daar aan vastzit. Wanneer deze mens in 

zichzelf een goddelijk zijn erkent en om hulp vraagt, krijgt hij er begeleiding in om dat te 

kunnen verwerken. 

 

In ‘Voetstappen in het zand’, beschrijf ik in een soort sprookjesvorm wat ik heb gezien, hoe 

deze persoonlijkheden in een sfeer van wanhoop en pijn rondwaren, totdat hij in zichzelf durft 

te schouwen en in zichzelf accepteert. Ook in de sferen geldt hetzelfde wat hier geldt, durf in 

jezelf te kijken en jezelf te zien zoals je werkelijk bent in je volledige acceptatie en dan komt 

een moment van ontspanning, een moment van stilte en dan komt genezing en hulp. In dat 

verhaal heb ik het zo uitgebeeld dat zij als het ware kijken in een schaal met water.  

Het water is het onderbewustzijn en in de zuivering van het onderbewustzijn, het erkennen 

van het eigen gezicht, zit de volledige acceptatie en daardoor kan de transformatie gaan 

beginnen. 

 

--- Er wordt ook wel gezegd: vraag niet om hulp maar wacht tot Wij tot u komen? 

 

Z.: Dat is wat anders. Bij het overgaan komt die hulp vanzelf, die is daar. De vraag om hulp 

betekent dat je in jezelf erkent te behoren tot de eenheid van het Goddelijke Zijn, tot de 

totaliteit, tot het Al. Waardoor door die flits van bewustzijn de hulp komt tot verdere 

ontplooiing en ontwikkeling. 

Wanneer je vraagt Marietje of opa help mij, dan dat is heel wat anders. Het is een 

verwachten van buitenaf, dus niet van binnenuit. 

 

--- Je zegt dat er altijd hulp komt, hoe gaat het als er duizenden mensen ineens sterven, 

bijvoorbeeld bij vreselijke ongelukken? 

 

Z.: Dat is een soort paniek in de sferen, want iedereen die ook maar enigszins bewustzijn 

heeft moet dan aantreden om te helpen. Om in de sferen diegenen te helpen van onze kant 

uit naar boven, is het al zo noodzakelijk dat mensen meer bewustzijn hebben. Opdat zij, 

wanneer zij sterven, niet in een totaal niet-denken vallen. Als je niets weet, als je nergens in 

gelooft, niet eens in je eigen zelf, dan is de opvang ook moeilijk.  
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Daarom is me vanuit de sferen gevraagd om steeds te spreken over hoe de verantwoorde-

lijkheid naar beide kanten gaat. 

 

--- Is het zo, dat er tegenwoordig mensen, die in de stof zijn, opgeroepen worden om daar 

aanwezig te zijn, bewust of onbewust? 

 

Z.: Ja, en hoe meer bewustzijn mensen in de stof hebben, hoe meer zij kunnen helpen. Zij 

doen dat in de slaap en in het hogere bewustzijn. 

 

Zelfdoding 

 

--- Wanneer mag een mens voor een ander beslissen over leven en dood. Wanneer mag je 

iemand onthouden van een poging tot zelfmoord, en het omgekeerde wat in de medische 

wetenschap dus wel gebeurt, mensen die eigenlijk kunstmatig in leven worden gehouden. 

 

Z.: Ik zou het niet zelfmoord willen noemen, maar zelfdoding. Een mens heeft het bewustzijn 

wat bij hem of haar past, vanuit de vrijheid van geest mag de mens handelen zoals het hem 

of haar past. Je kunt het aanreiken het niet te doen met allerlei reden omkleed of niet, maar 

de mens zelf is alleen verantwoordelijk voor wat hij doet, tenminste als hij de leeftijd des on-

derscheids heeft bereikt, dus niet een kind. 

Wanneer mag je het leven beëindigen indien een mens kunstmatig in leven wordt gehouden. 

Hier past niet één antwoord op, dit hangt af van zoveel factoren: van de verantwoordelijkheid 

van de mensen die het begeleiden, van het inzicht dat deze mensen spiritueel hebben hoe 

deze persoon in zijn hogere bewustzijn met de persoonlijkheid is verbonden in het zijn, in het 

heel duidelijk kunnen aanvoelen of de geest van deze persoon zich nog met dit lichaam wil 

verhouden of dat het in wezen zich al teruggetrokken heeft en alleen lichamelijk niet tot 

loslating kan komen. 

Er zijn dus veel verschillende factoren die je allemaal individueel moet bekijken. Maar waar 

het om gaat en wat de enige reden mag zijn dat degenen die een mens begeleiden die zelf 

niet meer kan beslissen of hij zal sterven of niet, niet vanuit zijn eigen ego, niet vanuit het 

eigen geconditioneerde denken, niet vanuit de eigen emoties te handelen, maar vanuit de 

stilte te vragen om verlichting, om inzicht, en zo te handelen. 

 

--- In wat voor sferen kom je terecht als je zelfdoding hebt gepleegd? 

 

Z.: Dat hangt helemaal af hoe deze zelfdoding gepleegd wordt. Wanneer deze zelfdoding ge-

pleegd wordt vanuit een enorme gebondenheid, emotioneel, vanuit een heel grote pijn, een 

heel grote wanhoop. Wanneer deze zelfdoding plaats vindt vanuit een mentale vormgeving, 

een idee fixe, een fixatie, een frustratie dan zal de komst in het hiernamaals zodanig zijn dat 

het een hele grote opvang behoeft. 

Dus stel je alstublieft niet voor dat iemand die zichzelf doodt, dat deze mens verloren raakt.  

De liefde Gods is zodanig dat niets of niemand verloren kan raken. Daar is een opvang en 

een zo grote liefde die deze persoon zal omringen, dat hij of zij daar de reden van deze 

zelfdoding kan gaan verwerken en uiteindelijk zover kan komen dat hij weer opnieuw kan 

gaan proberen in een nieuw leven hetzelfde door te maken en dan misschien de kracht wel 

heeft. 

 

--- Ik vind het heel erg dat je het probleem waarvoor je tot zelfdoding komt toch nog moet 

uitwerken. Je doet het niet om later nog eens met dat probleem geconfronteerd te worden? 

 

Z.: Dat is helaas erg jammer, het klinkt wat cru maar alle potentiële zelfdoders zouden ei-

genlijk heel duidelijk moeten weten dat het totaal geen oplossing is. Tenminste niet als ze 

denken dat ze er dan totaal vanaf zijn, dat is niet waar. 
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--- Waarom kan je er dan wel ineens mee bezig zijn? Krijg je daar dan hulp? 

 

Z.: Je krijgt hulp als je de trilling, de oproep uitzendt. Het hangt er altijd vanaf of je die 

uitzending hebt gegeven. 

 

--- Heb je die uitzending na de dood wel? 

 

Z.: Dat is daar ook een evolutie proces, een groeiproces. Ik heb dingen gezien als in een 

ziekenhuis, het is een soort groene sfeer, waar vele mensen liefderijk worden verzorgd. Op 

een gegeven moment hebben ze blijkbaar zoveel geestelijke kracht dat ze daar dan uit 

komen. En dan verwerken ze stap voor stap alles wat ze in dat leven hebben gehad op 

aarde. Maar hun geest maakt uit wat daar is, wat daar ontstaat. En daar komt hulp bij. 

 

 

Angst voor sterven 

 

--- Ik ben bang om los te laten, ik ben bang voor de pijn van het achterlaten. 

 

Z.: Leven is in wezen afscheid nemen. Leven betekent zoveel kracht in jezelf krijgen dat je 

durft afscheid te nemen, alles durft los te laten wat je naar beneden haalt, wat je bindt, wat je 

beperkt. Sterven is zodanig loslaten dat je daardoor tot vreugde kunt komen en beleving van 

geest. Sterven betekent thuiskomen, echt thuiskomen. Je hoeft geen angst te hebben.  

 

Er is zoveel liefde, je wordt zo opgevangen, dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. Maar om 

te leren sterven moet je leren loslaten in het leven. Want anders ga je door zoveel pijn heen 

wanneer je gaat sterven. En dat is niet nodig. En wanneer wij in onze ziekenhuizen en be-

jaardenhuizen de mensen die gaan sterven op deze manier zouden kunnen begeleiden dan 

zou er zoveel pijn en verdriet worden weggenomen, zoveel angst ook. 

 

--- Wat is de beste manier om te sterven om je eigen spiritualiteit te bevorderen? 

 

Z.: Je bedoelt hoe ga je nou door dat sterven heen. Het betekent dat je pas werkelijk klaar 

bent om te sterven, dat je werkelijk mag sterven wanneer je geleerd hebt in het leven alles 

los te laten. Wat betekent dat je open, vanuit je hart, alles van je leven moet doorleven. 

Zodanig dat je toch niet van het leven bent. 

 

Het is wat de Meester Jezus heeft gezegd: je moet zijn in de wereld, je moet alles beleven in 

je leven in de wereld, maar je moet niet zijn van de wereld, niet zijn van die stof alleen. Dat is 

een zodanige spirituele levenshouding, dat je daardoor tot steeds hoger bewustzijn komt, dus 

ook in de manier van sterven. 

 

Cremeren 

 

--- Ik heb gehoord dat je beter niet gecremeerd kunt worden omdat het fysieke lichaam nog 

nodig is voor de ziel. Is dat ook zo? 

 

Z.: Ik heb voor mijzelf gehoord dat ik mij moest laten cremeren. Waar het om gaat is dat de 

eerste drie dagen na de dood de geest zich losmaakt, dit is een heel proces.  

Een stervensproces is een barensproces, barensweeën. De crematie is, wanneer de mens 

een gevorderd bewustzijn heeft, helemaal niet erg. Wanneer de mens dat niet heeft zal het 

wel een bepaalde pijn geven, een zo grote schok zijn dat daardoor het loslatingproces dieper 

werkt en vlugger gebeurd. 

In beide gevallen is het goed. Als het maar niet eerder gebeurt dan na drie dagen. 
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--- Je doet er negen maanden over om van embryo te groeien tot een kind. Kun je in drie 

dagen wel alles loslaten? Is dat niet een te sterke schok als je zo in een oven wordt gestopt 

wat binnen drie minuten klaar is? 

 

Z.: Voordat je die oven ingaat krijg je een zodanige adequate begeleiding dat daardoor het 

bewustzijn van degene die is overleden heel veel hulp kan krijgen. 

 

Negen maanden voordat je een kind, een nieuw mens bent, negen maanden van trillingen 

die bij elkaar gevoegd worden om tot dat wezen te kunnen gedijen. Drie dagen om te kunnen 

sterven. Tussen die geboorte en dat sterven ligt dat leven. Hoe meer bewustzijn en hoe meer 

loslaten in dat leven, hoe groter bewustzijn in het sterven. 

 

11-01-1985* 

 

Geestelijk sterven 

 

--- Wat bedoelt u met geestelijk sterven, want ik dacht dat we nooit geestelijk stierven? 

 

Z.: Geestelijk sterven is in duisternis komen, omdat je je eigen licht niet herkent, geestelijk 

sterven in een aspect in een leven zal dat aspect in duisternis brengen, waardoor je in een 

volgend leven door lijden door de duisternis van dat ene aspect heen moet om het weer te 

kunnen verlichten. 

 

Eigen sfeer 

 

--- Wanneer je sterft, moet je dan al die zeven sferen doorlopen, of kom je in een bepaalde 

gradatie van een sfeer om dan weer opnieuw te incarneren? 

 

Z.: Je komt in een bepaalde gradatie van een bepaalde sfeer. Je wordt heel liefdevol opge-

vangen. Ik heb bij een meisje dat zelfmoord heeft gepleegd gezien hoe dat gaat.  

Zij werd in een sfeer gebracht waar zij helemaal tot rust kon komen en waar ook familieleden, 

geliefden om haar heen waren. Totdat zij zoveel kracht had dat zij kon gaan verwerken wat 

de aanleiding was waarom zij zelfmoord had gepleegd.  

Dat zijn verschillende gradaties die zij in die sfeer moet doorlopen, totdat zij tot een punt 

kwam om dit nog dieper te kunnen verwerken en te kunnen transformeren.  

Dan komt ze terug in de stof. Hoelang dat duurt en hoever dat gaat dat weet ik niet. 

 

--- Kom je bij reïncarnatie kom in een lagere of hogere spiraal terecht, of is dat naargelang je 

vorige leven is geweest of je karma? 

 

Z.: Je komt dan natuurlijk in een bepaalde spiraal terecht. Je komt in een leven waar die 

trillingen naar je toe kunnen komen die jijzelf latent in je onderbewustzijn aanwezig hebt.  

Juist datgene komt er in dit leven uit waar je nog dwangmatig door beheerst wordt. Dat komt, 

in gradaties van niveau, in lijden naar je toe. 

 

--- Ik begrepen dat er nog heel veel entiteiten zijn uit de oorlog; die nog zijn blijven rond-

hangen en weten helemaal nog niet dat ze dood zijn. Wat gebeurt daarmee, ontvangen die 

hulp? 

 

Z.: Dat is ook een mate van geestelijke vrijheid die deze entiteiten, onze medebroeders, in de 

stof hebben. Zij hebben de straling, energietrilling, die hulp al dan niet accepteert, in zich.  

Er is een enorm scala aan mogelijkheden daarin. Sommigen hebben nodig om in een 

bepaald soort van duisternis te leven en zodoende door lijden bewust te worden.  
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Want dat zij gevangen worden gehouden in de emoties van de aarde en niet naar het licht 

verder kunnen is een grote mate van lijden. Dat is een trilling die zij in zichzelf hebben en zo-

danig uitzenden en verwerken dat zij die trillingen naar zich toe krijgen die dat tot een werke-

lijkheid maken. 

 

--- Door voorouderverering kunnen mensen eigenlijk nooit loskomen, nooit uit die vicieuze 

cirkel komen. 

 

Z.: Alles vernieuwt zich uiteindelijk. Wanneer het hele mensdom tot vernieuwing van bewust-

zijn komt, kunnen zij die met voorouderverering bezig zijn ook veranderen en vernieuwen. 

 

Angst voor de dood 

 

--- Ik ervaar bij mezelf een enorme angst voor de dood, wil dat zeggen dat ik heel erg bang 

ben voor het leven? 

 

Z.: Ja, wanneer u in uzelf uw leven zou durven accepteren zoals het is, hoe moeilijk ook, zult 

u merken dat uw angst voor de dood minder krachtig is. Er is angst voor de dood omdat wij 

mensen onwetend zijn en denken dat wij in een heel groot gat vallen, in een niets. En dat 

alles wat wij zijn zomaar ophoudt. Dat is niet waar. Ons bewustzijn blijft bestaan. Onze geest 

en onze ziel blijven bestaan. Alleen ons lichaam gaat weg omdat het niet meer van nut is en 

wij het daarom moeten afstaan en moeten accepteren opdat wij in onze dood en in datgene 

wat erna komt tot vernieuwing kunnen komen. Om opnieuw in de stof een stoffelijk lichaam te 

mogen krijgen. 

Wanneer u de continuïteit hiervan kunt zien, de enorme bescherming en liefde die dat in 

stand houdt, dan is er geen plaats meer voor angst. Maar dat begint dan met acceptatie van 

dat leven. Als u het leven niet kunt accepteren, kunt u de dood nog minder accepteren. 

 

--- Waarom is in het westen zo'n angst ontstaan voor de dood en wat is onze taak daarin? 

 

Z.: Hoe materialistischer de trillingen zijn die wij mensen in ons hebben, hoe groter de angst 

om die materie los te laten. In het westen heeft de ‘struggle for life’ als het ware veel meer 

energie, wat de mens meer aanspreekt. De mens die op dit halfrond zit, leeft hoofdzakelijk 

door de ratio, het denkvermogen, waardoor de angst om dat denkvermogen kwijt te raken en 

in een niets te vallen verschrikkelijk groot is. Want in de westerling is zijn eigen spiritualiteit, 

zijn afkomst, zijn eigen hogere zelf veel minder herkenbaar. Hij of zij heeft daar veel minder 

contact mee, dat begint nu te komen. 

 

Ik zie dat er nu juist in de westerse, zo materiële mens, een bepaalde herkenning gaat komen 

dat er meer is in hem of haar, dan hij of zij in die materie kan vinden. Wanneer het licht, het 

bewustzijn groter wordt, wordt de herkenning van het duister ook groter. Dat is aan elkaar 

evenredig. Dus dan komt die angst voor de dood, waarvan de westerling weinig weet wat er 

achter zit, veel sterker naar hem toe.  

Maar dat heeft een functie, want daardoor gaat er iets bij die westerling iets open en komt er 

een bepaald verlangen om daar meer van te weten. Het heeft toch een constructieve functie. 

 

Aspecten 

 

--- Moet je als je alles getransformeerd heb binnen een bepaalde volgende sfeer heel diep 

gaan sterven, om in een volgende sfeer te komen? 

 

Z.: Heel diep getransformeerd lijden geeft heel diepe, heel hoge transformatie, dus ver-

nieuwing. Hoe dieper en hoe constructiever je het lijden verwerkt en daardoor transformeert 
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hoe hoger en hoe verder je vernieuwing komt, is. 

Dat gaat per aspect, niet in zijn geheel. Je kunt niet alleen in één aspect omhoog springen, je 

totaliteit krijgt een vleug mee, waardoor alles meekomt. Maar in die andere aspecten zit de 

vijand, die slaapt niet. Daar zit dan opnieuw je kans tot vernieuwing in weer lijden, waardoor 

je die andere aspecten vernieuwt. 

Aspecten zijn je karaktereigenschappen, de eigenschap jaloezie bijvoorbeeld kan zich in vele 

aspecten kenbaar maken. Bijvoorbeeld een facet van een geslepen briljant heeft weer 

ontelbaar kleine puntjes waardoor die weer zoveel licht geeft. Al die puntjes horen bij dat ene 

facet en die horen allemaal stuk voor stuk uitgewerkt te worden. Wanneer een aspect, één 

zo'n lichtpuntje, vernieuwing krijgt wordt dat hele facet iets meer verlicht, maar komen die 

andere puntjes die nog niet helemaal tot licht zijn gekomen des te duisterder in jouw 

bewustzijn. 

 

* Hulpverlening 

 

--- Hoe sta jij tegenover hulp bij zelfdoding, door vrienden of kennissen of van professionele 

kant? 

 

Z.: Ik denk dat degene die om hulp gevraagd wordt, vanuit een niet emotionele sfeer, een niet 

eigen persoonlijk begeren om die persoon die dat wil gaan doen te veranderen, maar heel 

onpersoonlijk en daardoor echt liefdevol die ander te helpen. Niet te helpen met die 

zelfdoding, maar te helpen inzicht in zichzelf te verkrijgen waarom deze zelfdoding gewenst 

is. Wanneer die persoon een werkelijk inzicht heeft waarom hij of zij tot die keuze wil komen 

en dan nog erbij blijft dan is dat zijn vrije keus en zijn vrije wil en zijn eigen recht om dat te 

doen. 

 

--- Ik kan mijzelf dan beschouwen als een instrument, zonder mijn eigen emotionaliteit en 

geweten, als instrument voor de keuze van de hulpvrager. Dat is op dit moment de ethiek die 

in de hulpverlening speelt. 

 

Z.: Dat is eigenlijk euthanasie. Ik vind dat zo'n mens die op dat moment werkelijk alleen maar 

dood wil in een totaliteit is van werkelijke destructieve negativiteit, want in het leven wat hij 

nog in zich heeft zijn vele, vele mogelijkheden. Is deze persoon door werkelijk inzicht heen 

gegaan dat het voor hem nu het enige is wat hem tot bevrijding kan brengen, dan heeft hij het 

recht om dood te gaan maar niet het recht om daar een ander mee te belasten.  

Want daarmee heeft hij de verantwoordelijkheid en de beslissing aan u gegeven. 

 

--- Wat u zegt daar ben ik het mee eens. Maar nu wordt het in de hulpverlening omgedraaid 

doordat men zegt dat als je er als hulpverlener niet aan meewerkt je kennelijk de pretentie 

hebt dat je de ander toch nog het perspectief kan geven voor het leven. 

 

Z.: Je kunt natuurlijk alles van twee kanten bekijken. Ik vind van niet. 

 

--- Ik weet van een zwaar invalide mens die op verzoek anderen gevraagd heeft om te helpen 

bij het overlijden en daar ook duidelijk voor gekozen heeft. Zijzelf was zodanig verlamd dat ze 

dat gif niet zelf kon innemen, daarbij is ze geholpen en ze is overleden. Ik heb daar zelf een 

heel goed gevoel over. Ikzelf zou daar niet aan mee gedaan hebben. Maar ik kan het heel 

goed respecteren. 

 

Z.: Dat is wat anders. Ik denk dat je dat geval voor geval kunt gaan bekijken en dat je daar 

niet in zijn algemeenheid over kunt praten, daar is het veel te diep, veel te teer voor. Ik vind 

ook dat zoals er nu over gepraat wordt, mee gehandeld wordt, het bijna een gewoon 

gegeven begint te worden. Daar moeten wij ontzettend mee oppassen. Ik denk dat je heel 
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duidelijk moet verbinden met God in jezelf en dan vanuit die verbinding met die persoon die 

hulp vraagt en dat zo ook brengt aan die ander. Soms zal het inderdaad van je gevraagd 

worden om zo'n stap te moeten doen, maar dat is een karmisch gegeven. Het karmisch 

gegeven is dat bij de mens die dat vraagt aan degene die hem daar eventueel mee zou 

kunnen helpen een dusdanige karmische verbinding, een trilling is waardoor het mogelijk is 

dat het gebeurt. Of het gebeurt daar blijf ik nou even buiten. Maar wij zijn op aarde om karma, 

dus werk, te transformeren tot geest. Dus wat doe je daar mee. En dat is een hele diepe ge-

wetensvraag. Ik vind niet dat ik zomaar daar een uitspraak over mag doen, daarvoor is het 

veel te groot. Dat kan ik niet. 

 

--- Mijn ervaring is dat mensen die over zelfdoding nadenken of daar pogingen toe doen, 

ontzettend om hulp schreeuwen. Dat ze eigenlijk door een soort gemis aan richting geven 

aan in hevige mate overstuur raken en tot zoiets komen. 

 

Z.: Wanneer je alles en alles probeert om in die persoon een bepaalde vernieuwing aan te 

brengen in het bewustzijn is het heel goed mogelijk dat het totaal verandert, en dat de paniek 

van de eenzaamheid en angst de mens vaak tot zelfdoding brengt. Maar als het niet vanuit 

die paniek is, als het vanuit een heel diep innerlijk weten gebeurt dat het zo voor hem of haar 

moet zijn, dan is het iets heel andere. Je kunt het niet zomaar over één kam scheren. 

 

--- Kan je hulp verlenen aan mensen die je nabij zijn. Het is heel moeilijk om je eigen belang 

te scheiden. Je kunt dus vanuit een heel eerlijk gevoel denken: Ik wil dat echt, en ik doe dat 

op een zuivere manier, maar ik zal het nooit iemand aanraden het te proberen. 

 

Z.: Hoe dichter je bij die persoon staat die hulp vraagt, hoe groter is die kans dat je dat vanuit 

je eigen emotionaliteit doet. Je geeft die hulpvrager dan een geweldige lading die dan ook 

nog moet verwerken. 

 

Het uur van de dood 

 

--- Wie of wat bepaalt wanneer je dood gaat, wanneer het uur van je dood is? 

 

Z.: Bij je geboorte is de tijd van je sterven bepaald. De Heren van Karma zijn die wezens die 

zorgen dat de trillingen van alles wat leeft, in harmonie met elkaar zijn. 

Maar die Heren van Karma daar hoor jezelf ook bij. Je kunt zeggen dat je in samenwerking 

met deze Hogere wezens een onderdeel van een Heer van Karma bent, van je eigen karma. 

Je beslist zelf wanneer je geboren wordt, wanneer je sterft. Dat kun je herzien, maar dat 

herzien heeft plaats op een hoger niveau en moet een bepaalde mate van geestelijke kracht 

hebben van geestelijke belangrijkheid, natuurlijk voor jezelf. 

 

--- Moet het ook belangrijk zijn voor boven als je het besluit herziet? 

 

Z.: Dat is alleen voor diegene die een zo grote uitstraling hebben en een zo groot geestelijk 

bereik naar de ander toe dat het daarom belangrijk is. Het gaat erom hoe groot die uitstraling 

van die persoon is waar dat nog herzien zou kunnen worden, omdat het kan zijn dat door het 

te herzien er nog meer aan geestelijk goed gewonnen kan worden voor de mensheid.  

Dus niet voor die persoon alleen, en niet vanuit emotionaliteit van boven. Of het altijd herzien 

wordt weet ik niet. 

 

--- Kan het ook doorkruist worden door een ongeluk? 

 

Z.: Alles is geweten en voorzegd. Het is geen predestinatie. Je hebt in jezelf die trilling 

aanwezig, waardoor je datgene naar je toe krijgt, wat juist voor jou van belang is, dus ook die 
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dood, dat ongeluk, je gehandicapt zijn. En ook je zelfdoding. 

 

--- Het is voor mij nog niet duidelijk hoe dat zit met je stervensuur en je stervensdag bepaald 

hebben. Het is dus niet zo dat je zelf door je eigen bewustwording, je stervensuur later kunt 

stellen. 

 

Z.: Nog niet. Later als de mens zo stijgt in zijn bewustzijn dat hij dat sterven in de hand kan 

houden. Wat nu belangrijk is, is dat men weet dat het sterven al ingecalculeerd is in de ge-

boorte.  

Dat men tussen geboorten en dood heeft te doorleven, niet dat het over je heen komt maar 

dat je het doorleeft, in volledige acceptatie.  

Waardoor hij het lijden constructief maakt, de kracht van het lijden vermindert en daardoor 

het bewustzijn van de totaliteit van de hele mensheid op een hoger niveau gaat komen. 

 

--- Dat betekent dan ook dat alle facetten die je in je leven tegenkomt bij de geboorte bepaald 

zijn? 

 

Z.: Ja en dat die samenhangen met die trillingen die je in jezelf hebt. Maar door steeds meer 

acceptatie en transformatie worden die trillingen veranderd en roepen niet meer dezelfde 

toestanden op. 

Je bent onsterfelijk als gewone mens, wanneer je de liefde in jezelf werkelijk ervaart, dat door 

je heen laat dringen en dat durft uit te stralen naar die ander. Maar eerst moet je die liefde in 

jezelf tot in je ik maken, want anders kun je het nog niet uitstralen. 

 

Eenheid in dood en leven 

 

--- Het valt mij op dat die tegenstelling van dood en leven steeds zo duidelijk naar voren 

wordt gebracht. 

 

Z.: Wanneer het bewustzijn zodanig verlicht is dat er geen angst meer hoeft te zijn voor de 

dood. Want het is geen gat waar je in valt. Je lichaam verdwijnt, dat is een verandering van 

materie, maar het bewustzijn blijft bestaan, dat verandert niet. Dus is er dan ook geen dood 

en leven meer. 

 

--- Dat kan je dan helpen door de transformatie op aarde, als je daarvoor zou kiezen. De 

wens leeft om de aarde te helpen transformeren naar een lichtende planeet, maar je kunt dat 

ook heel goed doen als je niet in een lichaam bent? 

 

Z.: Ja, heel goed, je weet niet hoeveel begeleiders hier om ons heen zitten. 

Dood voor ons betekent duisternis, pijn, verdriet, wanhoop. Wanneer dat bij dood weg gaat 

dan blijft alleen bewustzijn over, dus liefde, transformatie en verandering in ons denken, ons 

handelen en in ons zijn. 

 

--- Kunnen wij iets doen voor diegene die overleden zijn? De zielen die om ons heen zijn? 

 

Z.: Ik heb gevraagd aan de begeleiding of ik met u tot een zodanige verbinding mag komen 

dat wij vanuit onze belangeloosheid de liefde mogen doorstralen.  

Juist naar hen die nog niet helemaal tot het licht zijn gekomen. En juist naar hen die in 

duisternis zitten, die in gevangenschap zijn, geestelijk of lichamelijk.  

 

Ik zou u dus nu willen vragen om met mij in een concentratie te gaan op al de mensen die 

gediscrimineerd worden. Al de mensen die in de sferen nog niet helemaal tot eigen bevrijding 

zijn gekomen. Dat mogen wij doen wanneer wij in onszelf dat licht hebben geïntegreerd en tot 
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een herkenning van het eigen hogere zelf zijn gekomen. Geef elkaar de hand. Voel vanuit je 

eigen ik, vanuit je eigen basis hoe liefdevol dit is om de ander een hand te geven.  

Voel vanuit de kracht die dit geeft, hoe je een reikwijdte hebt die verder gaat dan deze zaal, 

verder dan je eigen kleine ik, wanneer je dit doet vanuit de werkelijke liefde. 

 

Gebed 

 

‘Vanuit ons zijn in U Heer van het Licht 

roepen wij, smeken wij om broederschap. 

 

Maar wij, Heer van het Licht, 

ieder vanuit ons eigen kleine zijn 

willen, kunnen, mogen datgene wat wij kunnen geven  

om tot broederschap te kunnen komen, 

nu aan U aanbieden. 

 

En U Heer van het Licht, 

zult in de oneindigheid van de liefde 

beslissen hoe datgene wat wij mogen geven 

die ander die gekluisterd is in zijn banden 

tot bevrijding zal brengen. 

 

Zo mag Ik u dan geven vanuit het Licht 

vanuit die sferen 

waar deze liefde 

grote liefdesuitstraling 

tastbaar aanwezig is 

nu in uzelf komend 

zal reiken over de grenzen van dood en leven, 

over de grenzen van ons eigen kleine zijn.’ 

 

‘Ik zeg u, gij mens 

dat zo gij dagelijks in uw eigen meditatie 

u richt tot de Heer van het Licht in u aanwezig 

herkent in uzelf uw goddelijk zijn 

en dan verbindt met allen 

met al uw broeders en zusters over de wereld 

juist met die negatieve machten en krachten die nu zo groot zijn 

dat gij mens, gij kleine mens 

dan groot zult zijn in uw kleinheid 

en dat gij Mij dan zult ontvangen en herkenbaar maken 

voor uzelf en uw naaste. 

 

Heb uzelve lief 

opdat gij uw naaste zult kunnen liefhebben. 

Wat gij de minste der Mijnen hebt gedaan 

hebt gij Mij gedaan. 

 

Dat de zegen, de kracht, de liefde 

nu over zal komen.’ 

 

Neem dit mee, wanneer u naar huis gaat, bewaar het zorgvuldig in uw hart en laat het in stilte 

groeien en bloeien. Dank u wel. 
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24-05-1985 

 

Hulpverlening 

 

--- Hoe kun je een mens positief in zijn stervensproces begeleiden? Tijdens het 

stervensproces en daarna? 

 

Z.: Tijdens het stervensproces, de angst voor het loslaten proberen niet weg te halen maar 

de mens daar doorheen te brengen. Maar de angst voor het loslaten van, men denkt, zichzelf 

is het ergste, daardoor is er verzet, daardoor wordt het lijden nog verergerd. Loslaten is het 

moeilijkste wat er bestaat. Dus zeker in het sterven.  

Het waren drie vragen, de tweede was: na de dood. Wanneer de mens zijn overleden 

geliefde vanuit een te grote emotionaliteit vasthoudt, kan die overledene zichzelf in zijn be-

wustzijn, wat dus blijft bestaan, nauwelijks losmaken van die achtergebleven geliefden. 

 

Dit heeft tot gevolg dat de overledene vaak te lang in de aardse sfeer moet blijven 

rondhangen, wat toch wel ten koste gaat van zijn eigen ontwikkeling. Natuurlijk heb je 

verdriet. Stel je voor dat iemand waar je erg veel van houdt doodgaat, het afscheid is vrese-

lijk, het verdriet is heel groot en toch kun je door deze inzichten die je je eigen kunt maken, in 

dat verdriet iets van vertrouwen brengen, iets van loslaten, iets van overgave. Dat is een 

trilling die je uitzendt en die een overledene kan zien, bewust kan zijn.  

Dat helpt dan zodanig dat hij of zij die weg van verdere evolutie durft te gaan. Hij moet ook 

durven. Het is eigenlijk hetzelfde als op aarde. Daar krijg je dan een bepaalde warmte, liefde 

en begeleiding, maar je moet het zelf doen. Hoe bewuster je bent, hoe meer je kunt 

overgeven, hoe rustiger en harmonieuzer je ontwikkelingsweg loopt. 

 

--- Ik heb veel te maken met mensen die gaan sterven. Dan maak je vaak mee dat ze zo'n 

doodstrijd leveren voordat ze gaan sterven en heel erg onrustig zijn. Ik neem aan dat dat ook 

vanuit de angst is die ze dan hebben. Maar ik denk inderdaad dat er ook te weinig 

voorbereiding is geweest op het doodgaan. Is het zo dat de doodstrijd heviger is naarmate 

mensen daar minder op voorbereid zijn? 

 

Z.: Natuurlijk, al het onbekende is toch altijd wat angstig. Het onbekende, de mens weet niet 

wat hem te wachten staat en is daar dus bang voor. Als je iemand voorbereidt dan wordt toch 

een heel stuk van die onbekendheid en dus van die angst weggehaald. Als je dat heel 

liefdevol doet, dan voelt een mens zich daarin meegaan want dat is toch de natuur ook.  

Ik denk dat het erg goed is voor mensen die werken met zwaar zieken, om dit in gedachten te 

nemen en te proberen om hiermee te gaan werken. Het kan zoveel leed verzachten. 

 

--- Ik denk soms wel eens ik moet proberen om de mensen te laten zien wat hun te wachten 

staat, dat ze daar vaak niet in geloven. Kan ik dat uitdragen op een of andere manier? 

 

Z.: Uitdragen van iets waar je zelf in gelooft, heeft altijd twee kanten. Als je dat te emotioneel 

doet dan krijg je weerstand, want dan komt er iets van je eigen persoonlijkheid daarin tot 

uiting, waardoor een ander zich of aangevallen voelt of tenminste het gevoel krijgt dat hij zich 

daarvoor moet afsluiten omdat het hem van zichzelf weghaalt. Ik denk dat je heel diep in 

jezelf genoeg intuïtie en genoeg liefde ook hebt om dit heel subtiel ook naar voren te kunnen 

brengen. Ik zou daar met de leiding op je werk toch eens over praten.  

 

Door de angst heen 

 

--- Je bent vrij uitgebreid ingegaan op het proces na het sterven. Je zei: voor het sterven ie-

mand door de angst heen te laten gaan en er niet omheen of het niet wegdrukken.  
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Kun je iets meer vertellen over dat proces? 

 

Z.: Men is gewend vanuit het taboe wat wij kennen om iemand die ernstig ziek is de mogelijk-

heid eigenlijk te ontnemen om vertrouwd te raken met zijn dood. Vanuit de liefde, vanuit be-

zorgdheid praat je daar dan niet over en laat je dan die zieke mens geloven dat hij toch nog 

wel beter zal worden. Je hebt natuurlijk als mens niet in de hand wanneer iemand zal 

sterven. Maar het is wel, vind ik, behorend bij het bewustzijn van de mens van nu, dat 

wanneer zoiets in zijn directe omgeving plaatsvindt, je ook een plaats moet inruimen voor de 

dood. 

 

De mens die ziek is er op voorbereiden dat het ook wel eens de dood kan zijn. Dat hoeft het 

nog niet eens te zijn, maar het kan. De mogelijkheid aan de mens geven om daar dan 

doorheen te gaan en zich los te maken van de angst. Dat zul je heus niet doen bij iemand die 

griep heeft, nietwaar, maar toch bij iemand die ernstig ziek is. Er vindt zich op dit moment in 

mijn nabijheid ook zoiets plaats. Ik denk dat je die mens echt alleen maar kunt helpen 

wanneer je niet alleen maar uit vals sentiment, dat is eigenlijk bevrediging van het eigen ego, 

maar uit werkelijke liefde helpt. Deze bij de hand neemt en zo samen door die angst gaan. 

Dat hoort bij het nieuwe bewustzijn. 

 

--- Ik denk dat het ook een dilemma is wanneer je iemand mag aanreiken dat hij de kans 

heeft dat hij in een bepaald ziekteproces naar de dood toe zal gaan. Aangenomen dat het 

een geleidelijke overgang is, mag je dat zondermeer aangeven of wanneer begint dat delen? 

 

Z.: Het hoort bij het bewustzijn van nu dat dit eigenlijk altijd aanwezig is. In een bepaalde 

ziekte of een ongeval is deze mogelijkheid toch heel duidelijk aanwezig.  

In datgene wat over de aarde gaat komen, allerlei toch bepaalde gebeurtenissen, 

calamiteiten, ligt de dood heus dicht bij. De mens moet daar vertrouwd mee raken, zonder nu 

in allerlei excessen te vallen. 

Het vertrouwd raken met de dood betekent dat je niet meer in je totale persoonlijkheid vast-

klampt aan het leven. Wat dus betekent dat het leven, de materie wel heel erg belangrijk is. 

Want het is je groeiproces, je groeiweg, de weg van evolutie, maar dat het maar een 

onderdeel van je is.  

Net zo goed als de dood maar een onderdeel is van jezelf. Alles wat je in het leven gebeurt, 

leven en dood, is een onderdeel van jouw totaliteit. Hetgeen dus betekent dat jouw totaliteit 

alles altijd overwint wanneer je die totaliteit de kans geeft om dit ook zo innerlijk echt te 

beleven. Niet alleen in het denken, want dat is niet genoeg. 

 

Geestelijke dood 

 

--- Wat gebeurt er als je een geestelijke dood sterft? 

 

Z.: Je gaat achteruit. Iedere achteruitgang is een ontkenning van de liefde en brengt dan een 

stoffelijke negativiteit voort die zich tot in hele zware calamiteiten kan gaan ontaarden.  

Het betekent dus dat hoe meer een mens niet tot die liefde in zichzelf kan komen, hoe 

zwaarder het lot wordt. Dat is dan niet alleen individueel, maar ook collectief. Kijk naar wat er 

nu gebeurt, wij zijn in een overgangsfase. Wij hebben de fase gehad van de verant-

woordelijkheid op God buiten ons om, op kerk en alles wat daarmee samenhangt, op school 

op milieu, op achtergrond enzovoort. Nou komt die verantwoordelijkheid naar onszelf toe, hoe 

pak je dat op?  

Deze verantwoordelijkheid is ontzaglijk groot. Die is individueel, want zonder individu kan er 

ook niet een collectief iets zijn. 
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Maar wanneer die verantwoordelijkheid, het bewustzijn van het eigen Godzijn zijn in jezelf, 

niet werkelijk doordringt in de mens dan zakken wij steeds lager af. Dat zijn de wreedheden, 

de liefdeloosheid, de afschuwelijke excessen, deze krijgen als het ware steeds meer vorm, 

die worden steeds dieper in de menselijke geest gebrand. Dus de zuivering om daar weer 

vanaf te komen wordt ook steeds groter, steeds dieper, steeds zwaarder.  

Dat is waarom het kan zijn dat er kernoorlogen kunnen komen. Dat is waarom de aarde het 

karma uiteindelijk terug zal geven en er hele grote calamiteiten zullen gaan komen.  

Maar hoe groter het bewustzijn van de mens wordt, hoe groter de ommekeer ook in de sferen 

wordt, in de energieën die wij uitzenden en ook terug krijgen. Nu, op dit moment kan het gaan 

keren. 

 

--- Is het zo dat je in je leven een geestelijke dood kunt sterven? 

 

Z.: Wat is geestelijke dood? Laten wij eens zo'n kamparts nemen die vreselijke experimenten 

heeft gedaan. Denk je niet dat deze mens niet eigenlijk een geestelijke dood is gestorven?  

Door wat voor hellen moet hij heen gaan om dat weer in harmonie te kunnen brengen. Dat is 

wat is gegeven: mens komt tot bezinning, kom tot je zelf. Wat doe je jezelf en anderen aan? 

Hoever ga je? Hoever gaat de wereld? 

 

--- Ik begrijp dat dit dan een geestelijke dood sterven is in je leven. Maar kan het dan ook zijn 

dat een vonk afsterft? 

 

Z.: Dat hangt van het bewustzijn af waarmee alles is gedaan. De weg van karma gaat tot in 

de sferen en loopt ook in de sferen verder. In onze oude catechismus leerden wij van hel en 

zo, dat is een esoterisch gegeven. Deze hel is heel reëel in de sferen, maar wordt veroor-

zaakt door het bewustzijn van degene die zo geleefd heeft. Dus in wezen sterft hij daar 

geestelijk wel duizend doden. Want hij gaat door allerlei hellen heen totdat er een zo grote 

verandering in het bewustzijn is gekomen dat hij een bepaalde harmonie kan verkrijgen. 

 

--- Die verandering gebeurt wanneer je door die hellen gaat? 

 

Z.: Ja, want daar krijg je bewustwording door. 

Atomen kunnen vernietigd worden en als het wezen, het innerlijk wezen van de mens, door 

zijn liefdeloosheid zodanig is misvormd, dan kunnen inderdaad de atomen afsterven 

waardoor hij ook als vonk verdwijnt. Hij daarna een X-tijd in dat vuur moet verblijven om weer 

tot zuivering te kunnen komen en weer terug te kunnen keren. Maar dan heeft hij toch een 

bewustzijn als hij terug komt op aarde dat erg moeilijk tot liefde kan geraken. Hij moet weer 

van helemaal onderaan beginnen en dat is ook een hel. Waarom willen wij onze hel toch zo 

graag scheppen? Maar ik wou liever niet aldoor over de hel hebben, laten we het over de 

hemel hebben. 

 

--- Wat betekent dat Jezus de geestelijke dood overwon? 

 

Z.: Omdat Jezus door de liefde een zo groot karma kon opheffen van de hele wereld, 

waardoor de mensheid tot inzicht kon komen van de eigen liefdeskracht. 

 

*Oorzaak en gevolg 

 

--- Als het einde vaststaat, kan een mens daar zelf iets aan veranderen? Hoe is dat met 

iemand die zelf een eind aan het leven maakt? Is dat dan vervroegd of zou hij toch dood 

gegaan zijn op dat tijdstip? 
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Z.: Dat einde was bij de komst al voorzien. Niet op die manier. De mogelijkheden van groei 

van evolutie van deze persoon staan om hem heen. De persoon kiest zelf welke mogelijkheid 

hij aanneemt om tot een bepaalde groei te kunnen komen. Iemand die zichzelf doodt kan het 

doen in een vlaag van bewustzijnsvernauwing, dan is hij niet helemaal verantwoordelijk.  

Daar zal hij uiteindelijk weer spijt van krijgen in de sferen en terug willen komen om het weer 

over te doen, want hij heeft een bepaald stuk niet afgemaakt.  

Iemand die bewust kiest om zelf uit het leven te gaan, doet dat bewust, omdat die persoon op 

dat moment vanuit het bewustzijn wat die persoon dan heeft, vindt dat de mogelijkheden om 

verder te komen te gering zijn. 

 

Dat is ook een vrije keus die je moet respecteren. Deze persoon zal dan in de sferen op een 

bepaalde wijze verder groeien en geestelijk tot datzelfde punt komen waar hij op aarde ook 

was. 

Hij zal inzien dat hij terug moet naar de materie om het weer in de persoonlijkheid te kunnen 

volvoeren. Want daardoor wordt het bewustzijn weer verruimd, waardoor de mogelijkheden in 

de volgende incarnatie weer ruimer zijn. 

Wanneer iemand heel bewust de eigen dood kiest, dan mag daar niet meer gesproken 

worden over zelfmoord, dan mag een mens daar niet met medelijden naar kijken of met 

opgetrokken wenkbrauwen, of daar een oordeel over hebben of kritiek, want dan is deze 

persoon heel bewust bezig met zijn eigen plan en dat is zijn recht. 

Wat ik heel droevig vind, is dat het gebeurt in een bewustzijnsvernauwing, maar die droefheid 

geldt dan eigenlijk meer diegenen die daar omheen staan en achterblijven, want die persoon 

moet toch weer opnieuw. Ook dat is dan een lering geweest. 

 

Verantwoordelijkheid 

 

--- Mag je mensen proberen er vanaf te houden om zichzelf te doden? In welke situaties ze 

ook zitten? 

 

Z.: Je mag altijd met iemand praten die dat van plan is en daar aantonen dat wat deze mens 

wil gaan doen in wezen niets oplost. Maar als deze mens toch bij dat besluit blijft, dan mag je 

je daar verder niet mee bemoeien. Als je vindt dat je alles hebt gegeven om het die mens 

duidelijk te maken dat het in wezen niets oplost, dan moet je verder er van afblijven, want dan 

is het van die persoon. 

 

--- Hoe zie je in deze context wat er bv in psychiatrische instellingen gebeurt, door mensen te 

beveiligen tegen zichzelf? 

 

Z.: Ik neem aan dat iemand die in een psychiatrische inrichting zit niet altijd helemaal in een 

open bewustzijn leeft. Vaak is er sprake van een bewustzijnsvernauwing. Dan is het de 

verantwoordelijkheid van deze mensen om te trachten te voorkomen dat zij tot een zelfdoding 

overgaan.  

Maar wanneer iemand dat heel bewust bij volle geestelijke vermogens wil doen en na een uit 

de liefde aangereikt inzicht hij of zij daar niet op in gaat, dan is het van die mens. 

Ik zou dan aan iedereen willen zeggen dat, hoe emotioneler je met dit soort zaken omgaat, 

hoe meer weerstand er van die persoon die dat al van plan is, naar je toekomt. Dus in wezen 

bereik je dan erg weinig. Hoe minder je vanuit je gevoel van medelijden, van angst, van 

wanhoop, van verdriet handelt, hoe meer je die persoon kunt bereiken, kunt raken. 
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--- Bij die bewustzijnsvernauwing, is het inderdaad zo dat zo'n tijdstip vaststaat? 

 

Z.: In die bewustzijnsvernauwing wanneer een mens dat zo doet speelt oorzaak en gevolg 

mee, de karmische oorzaak en gevolg. In wezen dus toch wel, want de trillingen die er dan 

spelen waardoor die bewustzijnsvernauwing optreedt, zijn trillingen die deze persoon in 

zichzelf heeft, meegenomen om tot uitwerking te brengen en om zich daarvan te bevrijden. 

 

Nou kan een bewustzijnsvernauwing soms in die zelfdoding tot gevolg hebben dat er ook dan 

een soort bevrijding optreedt. Al hoewel die bevrijding ook maar een gedeeltelijke bevrijding 

is, want wanneer hij dus meer bewustzijn verkrijgt in de sferen, komt hij tot ontdekking dat hij 

toch weer terug moet om dat stuk toch alsnog te doen.  

 

--- Hoe zit het met actieve en passieve euthanasie in deze totaliteit? 

 

Z.: Wanneer je kiest voor euthanasie dan is dat hetzelfde. Ook dat zat in jou ingebed toen je 

kwam. Want de trillingen die jou als het ware niet dwingen, maar voeren tot die beslissing, 

maken ook jouw komst uit. 

Dus jouw komst is hetzelfde als jouw einde, je komst houdt alles in. Dus bepaal je zelf ook je 

einde. In de atoom die een mens wordt, zit alles van het begin tot het eind.  

Alles is oorzaak en gevolg, dus het eind is het gevolg van het begin. 

 

Waarom een angst voor de dood? 

 

--- Wij zijn in de loop van onze levens al zo ontzettend vaak gestorven. Hoe kan het zijn dat 

wij daar nu we er weer voorstaan er niets van weten en er weer zo bang voor zijn terwijl het 

misschien al duizend keer gebeurd is. Kun je iets over de reden daarvoor zeggen? 

 

Z.: Wanneer een mens heel precies zou weten alles wat in vorige levens met hem is gebeurd 

zou hij dit leven helemaal niet aankunnen. Want dan zou je steeds bezig zijn met de emoties 

van die vorige levens. Daarom is in de overleving van de natuur ingebed dat, wanneer je 

komt, je vrij bent althans in je bewustzijn. Dat je geen herinneringen hebt, maar dat is ook je 

kans om juist daardoor, omdat je geen herinneringen hebt jezelf weer een klein streepje 

verder te brengen. 

Als je zou weten hoe je bent geweest in een ander leven, waarin je precies zou weten wat en 

hoe je bent geweest, dan is het een fluitje van een cent, om in dit leven dan mentaal zo te 

gaan leven, zodat je niet hetzelfde zou hoeven te herhalen. Het is van een allergrootste ver-

dienste wanneer je, zonder dat je dat weet, toch vanuit dat innerlijke zijn jezelf in dit leven 

zodanig kunt ontwikkelen, kunt evolueren, dat je daardoor je werkelijke eenheid kunt 

verkrijgen met het goddelijk zijn, met alles wat leeft. De Liefde werkelijk in jezelf tot bloei kan 

brengen. 

 

Begrijp je het verschil tussen een geleerde les waardoor je precies weet wat voor uitkomsten 

je moet opschrijven en iets wat je jezelf eerst nog moet gaan leren? Dat verschil daartussen 

is heel groot. Wat ik wel weet is dat het soms heel belangrijk en heel noodzakelijk is dat 

mensen nu in dit tijdperk van vernieuwing van bewustzijn gaan weten, begrijpen dat datgene 

wat hen nu zo plaagt, zo dwangmatig beheerst, zo manipuleert, een oorzakelijk gevolg is van 

iets wat is van langer geleden. Dat dit al in het onderbewustzijn, uit vorige levens, bestaat.  

Dat is anders. Dat betekent dat je met je wil, met je denken, maar vooral vanuit dat gevoel, jij 

dat aan kunt. Dat je dit al eerder hebt beleeft en nu op deze wereld bent gekomen om dat in 

harmonie te brengen, op een heel andere manier met jezelf kunt omgaan.  
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De angst van de mens voor de dood is het loslaten. De overgave. Het tot een werkelijke 

overgave geraken in een volledig vertrouwen op dat innerlijk zijn, op dat Godsbewustzijn, dat 

verre ik wat in de mens vertegenwoordigd is. Want dat hogere ik van jou is nu gekomen in dit 

leven. Het ik heeft dus natuurlijk de dood  gekozen, zonder die dood komen wij niet weer tot 

leven. De angst van de mens om eigenlijk zijn denken los te laten, zijn geconditioneerdheid 

als materiële persoon. Dat is die enorme angst, gat waar de mens denkt in te vallen.  

Daarom durft hij niet los te laten. Maar als de mens nu weet dat er geen gat is, dat er een 

voortbestaan is, dat er in de dood geestelijk voortbestaan werkelijk waar is, dan hoeft die 

angst je niet meer zodanig te grijpen, zodanig te misvormen dat je niet meer los durft te laten 

en dus niet meer bij jezelf terug kunt komen. 
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13-02-1987 

 

Euthanasie 

 

--- Gaan we tegenwoordig niet te gemakkelijk over op euthanasie? Bijvoorbeeld uit angst 

voor pijn of angst voor lijden? Toch weet ik niet goed hoe ik daar mee om moet gaan. Ik zou 

mensen willen zeggen: 'doe het niet.' Of: 'wacht er mee.' 

 

Z.: Ik denk dat je niet ‘jullie’ moet zeggen, want ik wil nu spreken vanuit hetgeen zoals ik het 

heb door gekregen. Actieve euthanasie is nu nog niet klaar voor de mens omdat de mens 

nog niet weet, nog niet bewust is, wat hij daarmee doet. En ook niet wat voor karma hij 

daardoor op zichzelf en op degene laadt die deze euthanasie laat plegen. 

 

Passieve euthanasie wordt toegestaan, althans toegestaan zoals ik het hoor vanuit de 

Begeleiding, wanneer de mens die dat met zich wil laten gebeuren, dit ook werkelijk bewust 

wil. In de onderscheiding of dit gebeurt vanuit angst voor pijn en of de pijn en de angst 

daarvoor op een andere wijze is te overwinnen. Want dan is het eigenlijk lichtvaardig om het 

leven zo te beëindigen. 

Maar dit bewustzijn, waar we het nu over hebben, is iets wat nu heel langzaam gaat groeien 

in de mens.  

 

 

28-06-1984 

 

Het verloop van het stervensproces 

 

Het doodsproces, het aankondigen van de dood; het weten van de cellen daarvan zet een 

losmakingproces aan de gang. 

Eerst het levenslichaam van het fysieke. Het emotioneel lichaam, het mentaal lichaam en 

uiteindelijk de totaliteit vanuit de hele ziel, het hoger astrale en het spirituele. 

Het terug trekken van bewustzijn uit een gebied betekent dat levensenergie of prana, de 

Geest Gods zich terugtrekt uit dat gebied. Het feit dat levensenergie zich terugtrekt uit de 

fysieke stof en het etherisch, maakt dan dat de fysieke stof niet meer bij elkaar wordt gehou-

den. ‘Van stof zijt gij gemaakt en tot stof zult gij wederkeren’. De levenstrillingen uit het 

emotionele gebied, op de ijlere gebieden zijn dan nog niet teruggetrokken, wel in de stof. 

 

De gestorven persoon, de entiteit, ontstijgt de grovere gebieden en komt in een bepaald ge-

bied waar een opvang is, waar hij schoonheid ervaart. Nou hangt het er van af hoe die emo-

tie- en mentale trillingen van die gestorven entiteit zich verwerken in het loslaten, dus in het 

ijler worden, waardoor hij verder kan stijgen. Die tijd die het duurt voor ze naar het 

zielegebied gaan wordt bepaald door hun acceptatie en hun overgave en zich werkelijk los 

willen maken van alles wat hun emotioneel en mentaal nog interesseert en vasthoudt.  

Het wordt stukje bij beetje gezuiverd en bij iedere zuivering verdwijnt er een stukje van het 

emotie- en mentale lichaam. 

 

Mijn man en ik zijn op vakantie naar Bali geweest. We liepen daar rond en ik liep op het laatst 

bijna achterste voren. Mijn man zei tegen mij: ‘Wat doe je toch gek’. 

Ik zei: ‘Het is hier verschrikkelijk, de mensen hebben een grote voorouderverering en zijn de 

hele dag bezig met hun overledenen. En dat hangt allemaal boven je’.  

Ik ben dat wel gewend, maar dat was wel wat veel eigenlijk.  

Ik heb dat verhaal ‘Kamati, eiland van begeerte’ geschreven. (De Witte Lotus)  

Er werd gezegd: De mensen die daar wonen, leven vanuit een soort animisme-hindoeïsme, 

het is niet echt helemaal animistisch, maar het is ook niet helemaal hindoeïstisch.  
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Die hebben deze voorouderverering zo helemaal tot hun stoffelijk leven vastgehouden, zou ik 

haast zeggen, dat die zielen niet kunnen ontstijgen. Zij zijn ook verplicht om iedere keer terug 

te komen op dezelfde plek. Die spiraal blijft aldoor hetzelfde en gaat niet naar boven draaien. 

 

 

14-06-1985 

 

Opvang na het sterven 

 

Z.: Als je doodgaat wordt je eerst opgevangen en in liefde begeleid. Je krijgt dan een soort 

rustperiode. Alles is dan groen, een groene omgeving, lichtgroen. 

Daarna ga je echt op weg. Je ziet jezelf op weg gaan en je ziet dat je door bepaalde fases 

van bewustzijn heengaat. En altijd voel je daar een liefdevolle aanwezigheid waardoor je dus 

niet bang bent, waardoor je ook een mate van geluk hebt. Je voelt een harmonie om je heen, 

geluk. Niets, niemand bedreigt je. Ik denk dat Ze dat daarmee willen zeggen. 

 

Mensen die net dood zijn, zijn bang. Dan voelen ze wel de liefde en harmonie, maar ze weten 

eigenlijk niet wat er met hen gebeurt. De mate van bewustzijn die zij hebben wanneer zij daar 

aankomen, bepaalt ook wat zij doorkrijgen van de anderen. Ze krijgen nooit meer dan ze zelf 

kunnen doen, wat in henzelf zit.  

Dus wanneer zij het bewustzijn hebben dat ze daar ook zijn om te leren, dan gaan ze ook 

lessen volgen. Als ze dat bewustzijn niet hebben krijgen ze die lessen niet, maar worden ze 

toch wel met liefde geholpen. Dus elke trilling roept dezelfde trilling op. 

 

Juist in het sterven is al het werkelijke één. Het bewustzijn daarvan moet de overledene zich 

veroveren door de liefde. De liefde betekent het zodanig liefhebben van het hoogste in jezelf 

dat je daardoor de stof kunt loslaten. Dus dat mag je niet veranderen. Dat liefhebben van 

jezelf betekent niet je kleine ik, maar je hoge ik, wat een uitvloeisel van God is, liefhebben.  

Het goddelijke in jezelf zodanig liefhebben dat je helemaal alles kunt loslaten, dat je cellen 

zelfs alles kunnen loslaten, waardoor je door je stof heen kunt gaan zonder aangeraakt te 

worden door de stof. 

 

Dat is wat de Meester Jezus zegt dat je wel bent in de wereld, maar niet van de wereld.  

Dus wel in de stof bent, maar niet helemaal door die stof zodanig gepakt dat je los raakt van 

de geest. De stof mag je niet losmaken van de geest, maar dat gebeurt wel. Nu is het 

bewustzijn voor het komende tijdperk dat het de stof weer loslaat opdat geest door de stof 

heen kan gaan. Dat betekent dat de stof zo vreselijk duidelijk ingrijpend wordt voor de mens 

dat hij daardoor uiteindelijk die stof kan loslaten. 

Dat is het komende tijdperk: stof wordt zo verschrikkelijk duidelijk voor de mens, ook de 

leegte van de stof, want stof is stof. Alles wat je gebeurt in je leven heeft een bepaalde mate 

van vervulling, maar brengt nooit een hogere vervulling. Tenzij je er doorheen gaat, dan wel. 

 

10-10-1985 

 

--- Is er wat de verwerking betreft een verschil tussen bijvoorbeeld een gewelddadige en een 

niet gewelddadige plotselinge dood? 

 

Z.: Eigenlijk is het helemaal niet zo belangrijk in de stof of je door het ene geweld of het 

andere geweld omkomt. Of dat nou is door een aardbeving of door een vloedgolf of een 

vliegtuigongeluk, dat zijn voor de stoffelijke ik praktische uitvoeringen. Waar het om gaat is: 

toen je incarneerde heb je ook gekozen voor de wijze van sterven. Voor de ene mens is het 

beter zo weg te gaan en voor de ander is het beter in een heel langzaam bewustwording en 

dan ook vaak lijdensproces, weg te gaan. 
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Wanneer je kiest voor een plotseling weggaan is het in veel gevallen zo, niet altijd bewust, 

dat je in je leven hebt leren loslaten, waardoor het ergens gemakkelijk is - gemakkelijk is het 

woord niet, maar haast een weldaad is om zo over te gaan.  

Andersom staat daar precies haaks tegenover dat juist mensen die helemaal niet bewust zijn 

ook heel vaak zo plotseling weggaan.  

Het één is altijd een component van het andere, alles heeft twee kanten. 

Plotseling weggaan heeft aan de ene kant een mate van bewustzijn waardoor het kan ge-

beuren, aan de andere kant een mate van totaal onbewustzijn, waardoor het juist zo gebeurt 

opdat er meer bewustzijn zal komen. 

 

--- Als ik meer bewustzijn heb kan ik dan ook veel beter helpen? 

 

Z.: Nou, dat doe je niet in je dagelijks bewustzijn, dat doe je vanuit een hoger bewustzijn.  

En daar weet je het echt wel. Het gebeurt niet dat je zelf zegt: nou ga ik daar naar toe en nu 

ga ik dit of dat doen. 

 

--- Nee, maar het kan toch zijn dat je dan voelt dat de mensen bij je zijn die iets is over-

komen? 

 

Z.: Dat is wel waar. Dan kun je daar in je spreken meer leggen. Kijk, ieder mens moet 

sterven.  

En men maakt toch bij de incarnatie zelf uit - het klinkt wat vreemd - voor de wijze waarop. 

Dus of je dat nou bij deze ramp of met kanker of met onder een auto komen of weet ik 

waarmee doet, ergens moet je sterven. Het is onontkoombaar, niet vanuit een angst, maar 

vanuit een weten dat het zo is.  

Je moet leren leven met sterven. Daardoor verliest sterven ook zijn verschrikkelijke doem. 

 

Ieder mens heeft vlak voordat hij sterft een flits van angst, of je nu netjes in je bed ligt of 

onder een auto komt of wat dan ook, die flits blijft, dat kan niet anders. Want elk mens, elk 

stoffelijk mens, hoe bewust die ook is, heeft een instinctief reageren van de in de stof levende 

cellen om naar die overgang toe te gaan, dat kan niet anders. Alleen mensen die een heel 

hoog bewustzijn hebben, dus een heel hoog loslatingpercentage, sterven als het ware 

gelijkmatig. Toch zit daar nog iets van die flits in maar in gradaties van niveau van bewustzijn 

minder ervaarbaar. 

 

21-11-1986 

 

Gewoon doen 

 

Z.: Hier om ons heen zijn velen die zijn voorgegaan.  

 

Zij allen vragen u om in datgene wat u brengt naar uw toehoorders, alstublieft, wanneer het u 

mogelijk is, in uw vrijheid, duidelijk te maken dat sterven een poort tot nieuw leven is.  

Sterven is een heel hoog spiritueel gebeuren, waar mensen vanuit hun macht en vanuit hun 

achtergronden 'moeten afblijven' - wordt er duidelijk gezegd -, dus niet in handeling mogen 

overgaan, waardoor dit hoogspiritueel gebeuren ontwricht of vervormd zou worden.  

Wel is het een noodzaak om hen die gaan sterven voor te bereiden, niet op een vaag hierna-

maals waar zij zich geen voorstelling van kunnen maken, maar hen duidelijk te maken dat het 

bewustzijn blijft bestaan en zich voortzet op de wijze zoals zij overgaan.  

Dat het inhoudt dat wanneer zij hier op aarde vernieuwing van bewustzijn zouden kunnen 

krijgen, inzicht in het goddelijk zijn, inzicht in leven na de dood in opvang na de dood, zij op 

een andere wijze de poort van het sterven kunnen doorgaan. 


