
De heilige 
wetten van 
karma en 

reïncarnatie





Ik ben een kind van het Licht. Uit God werd ik
geboren - ik weet mij een druppel van Zijn Geest.
In Zijn Lichtpaleis voelde ik mij thuis: Zijn liefde
omhulde mij en met Zijn wijsheid leidde Hij mij
in de juiste banen. Ik voelde mij in Zijn omhulling
een mooi mensenkind, als was ik een stralende ster.

In deze tijdloze wereld wist ik mij in volmaakte
liefde en eenheid verbonden met alle andere kinderen
van God. We wiegden ons in Zijn liefde, we genoten
de wijsheid die ons doorstroomde en Zijn vrede was
als een mantel die ons omhulde en verwarmde.

Keer op keer naar de aarde gaan



Toen, op een tijdloze dag, nu al lang geleden,
gaf God ons een groot geschenk: wij mochten ons
bewustzijn zozeer gaan ontwikkelen dat wij eens
aan Zijn zoon, de Christus, gelijk zouden worden.
Het was een groots geschenk dat ons deed duizelen.

Sindsdien ga ik keer op keer, samen met al mijn
broeders en zusters, naar de aarde toe. Daar, op aarde,
doen we onze levenslessen op en worden we ons al
doende bewust wie we nu eigenlijk zijn. Zo begonnen wij
stap voor stap te groeien en ons geestelijk te 
ontwikkelen.

Keer op keer naar de aarde gaan (2)



Makkelijk is het niet. Want als we afgedaald zijn naar
de aarde, vergeten we helemaal waarom we daar nu
eigenlijk zijn. Als de levenslessen ons zwaar vallen
en we niet meer beseff en dat ze een diepe zin hebben,
roepen we zo vaak: Waarom, God, moeten we dit alles
doorleven, waarom toch al die onmacht en al die pijn?

Maar als we dan weer terugkomen in ons eigenlijke
Thuis en als we daar de geestelijke winst zien die we
op aarde hebben behaald en die wij in Uw handen
mogen leggen, dan begrijpen we het ineens weer.
Dan wordt ons Waarom? in een oogwenk tot Daarom!

Keer op keer naar de aarde gaan (3)



Op dat moment, staande tegenover U, kunnen we U
alleen nog maar danken dat U ons keer op keer de kans
geeft Uw Zoon achterna te groeien. En als we dan
de vreugde in Uw ogen zien over de geestelijke winst
die we behaalden, beloven wij U om naar de aarde te
blijven gaan. Want alleen zo kunnen we groeien
in bewustzijn en liefdeskracht, Christus achterna.

Keer op keer naar de aarde gaan (4)



Vragen waar het inzicht in reïncarnatie ons 
voor stelt:

1.Waarom kreeg je deze ouders?

2.Waarom deze opvoeding?

3.Waarom dit lichaam?



Elisabeth Vreede









Ian Stevenson







Laatste Avondmaal – Leonardo da Vinci



Detail Laatste Avondmaal



De Islam voor de poorten van Europa:

732 Slag bij Poitiers

1529 Wenen belegerd

1683 Wenen belegerd



Zarathoestra geschilderd door Rafaël



Johannes op Patmos



Christian Rosenkeutz



Sint Germain





Yonassan Gershom





Johannes 9 : 2:

Discipelen: 
Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders 
dat hij blind geboren is? 

Jezus:
Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, 
maar de werken Gods moesten in hem openbaar 
worden. 
(letterlijk: opdat de god in hem aan het licht zou 
komen.)



Keizer Josef II

Koning Frederik de Grote

Markiezin de Pompadour

De filosoof Seneca 

Hertog van Reichstadt

Marie Antoinette 
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Persoonlijk karma

Familiekarma

Volkskarma

Mensheidskarma

Aarde-karma

Kosmisch karma 
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Verschillende soorten karma: 



De zeven cultuurperioden:

1. Oud-Indische cultuurperiode

2. Oud-Perzische cultuurperiode

3. Egyptisch- Babylonische cultuurperiode: 
2907 v. Chr. – 747 v. Chr.

4. Grieks-Romeinse cultuurperiode: 
747 v. Chr. – 1413 na Chr.

5. Huidige cultuurperiode: 
1413 – 3573 (na Chr.)

6. 3573 – 5733

7. 5733 - 7893



Aarde-karma:

1.Oude Saturnus

2.Oude Zon

3.Oude maan

Aarde



1. Verplaats je in je Hoger Zelf 

2. Besef: Hoger Zelf koos ooit voor al 
onze ervaringen 

3. Koos vooral voor donkere ervaringen

4. Koos met vreugde daardoor!

5. Doorvoel die vreugde! 
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Karma-oefening



1. Grotere gevoeligheid voor karma

2. Je word je de leiding bewust

3. Sterkere verbinding met gestorvenen

4. Je leven wordt doorzichtig

5. Verwondering groeit 
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Winst Karma-oefening:



1. Liefde geven leidt tot vreugde, en dat leidt tot 
een mens die veel begrijpt en een open hart 
heeft.

2. Antipathie/roddelen veroorzaakt leed in een 
volgend leven.

3. Pijn en verdriet doorleven en eraan groeien 
willen, leidt tot grote wijsheid in een volgend 
leven.

4. Geduldig verdragen ziekten leiden tot 
bijzondere fysieke schoonheid in een volgend 
leven.

Hoe de karmische wetten werken:
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5. Roddelen/cynisme leidt tot leed; en dat 
leidt tot afgestomptheid of domheid.

6. Dingen uit plichtsgevoel doen, leidt ertoe 
dat de mensen niet echt in jou 
geïnteresseerd zijn.
En dat leidt er weer toe dat je niet goed 
raad weet met jezelf en met het leven.

7. Gemakzucht en alleen maar bij het oude 
willen blijven brengt ons na onze dood in 
de handen van Ahriman.
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Hoe de karmische wetten werken: (2)



8.Je best doen om goede daden te verrichten 
leidt ertoe dat je een aangeboren neiging 
hebt om het goede te doen:
je streven wordt dus tot eigenschap.

9.Wil je in een volgend leven een goed 
geheugen hebben, dan moet je nu 
geheugen-oefeningen doen en vaak 
terugkijken om de herinnering te leren 
bewaren.

Hoe de karmische wetten werken: (3)



1. Waarom komen deze inzichten juist nu naar 
voren?

2.  Wat reïncarneert er nu eigenlijk?

3.  Kun je ook terugkeren als dier?

4.  Hoe lang zit er tussen twee levens?
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Korte notities: 



1. Je hebt op de terugreis een nieuw 
astraallichaam en etherisch lichaam gekregen 
…

2. Je krijgt een voorschouw.

3. Je ziet iemand die op het punt staat te 
incarneren, maar een moeilijk leven tegemoet 
gaat.

4. Je ziet dat je nog wat goed te maken hebt aan 
hem. 
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Een nieuwe mogelijkheid ….



5. Dan schenk je hem jouw lichaam en jouw 
leven, en jij gaat zijn lichaam en zijn leven 
binnen.

6. Nu pas mogelijk door Michaël en Christus.

7. Vormt de mogelijkheid tot een nieuwe 
gemeenschap die niet op familie of 
bloedbanden is gebouwd, maar op offers 
(en dus op liefde!) 

Een nieuwe mogelijkheid …. (2)



1. Karma maakt geestelijke groei mogelijk. 

2. Legt verantwoordelijkheid bij onszelf neer.

3. Geeft zicht op voortdurende ontwikkeling van 
de mensheid.

4. Vraagt ons, ons eigen karma bewust te 
maken.

5. Christus is de Heer van het Karma.

6. Er bestaat rechtvaardigheid!

7. Karma helpt ons verlangen naar vergelding 
los te laten.

8. Laat zien dat kosmische wetten rechtvaardig 
zijn. S9

Samenvattend:
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Pythagoras



Zarathoestra



excarnatie

midlifecrisis

incarnatie

Devachan of
lichtwereld

Astrale 
wereld

Etherische 
wereld

Middernachtelijk uur



Langzame 
terugkeer naar de 
aarde

Snelle terugweg naar 
de geestelijke wereld

Langzame terugweg 
naar de geestelijke 
wereld

Snelle terugkeer 
naar de aarde

GEBOORTEDOOD

Langzame terugweg  naar de geestelijke wereld,

en snelle terugkeer naar de aarde

Snelle terugweg  naar de geestelijke wereld,

en een langzame terugkeer naar de aarde



De karmische achtergrond van 
de 4 mensentypen

1.

1e leven:  veel gezien, bijvoorbeeld: 
veel ervaren,          vrouwen of
hard aangepakt in dienst van de koning

2e leven: Gevolg voor karakter/temperament

Cholerisch: sterke wil
actief, wil veel doen



De karmische achtergrond van 
de 4 mensentypen

2.

1e leven: gedwongen in kleine kring te leven –
bijvoorbeeld een kloosterling
veel alleen,
alleen met zz bezig, 
omdat er niets anders is

2e leven: Gevolg voor karakter/temperament:

Melancholicus: veel met zz bezig,
denkt veel na,
zondert zich graag af



De karmische achtergrond van 
de 4 mensentypen

3.

1e leven: aangenaam leven zonder veel strijd,
weinig of geen ontbering

2e leven:Gevolg voor karakter/temperament:

Flegmaticus: geen speciale interesse,
verdroomt veel,
passief, lui,
zoekt zintuiglijk genot



De karmische achtergrond van 
de 4 mensentypen

4.

1e leven:  veel gezien,
maar het bleef bij zien, 
zonder actief te worden

2e leven: Gevolg voor karakter/temperament:

Sanguinicus: snel geïnteresseerd,
interesse ebt snel weg,

veel wisselende liefhebberijen…


