
Het leven voor onze 
geboorte

Ofwel 

De weg naar een
nieuwe incarnatie







Bij een dood mens zien 
we het 
FYSIEKE LICHAAM.

Bij een slapende mens zien we het 
fysieke lichaam en zijn 
ETHERLICHAAM. 

Een mens die wakker is heeft ook 
een actief
ASTRAAL LICHAAM.  

Nauw verbonden met het astraal 
lichaam is het 
IK of de GEEST





Arie Boogert





Middernachtelijk uur

Oerbeeld voltooid

 Innerlijk licht gedoofd

Heilige Geest wekt ons

Beelden van vorige aardse leven

De keuze voor een nieuw leven

De terugkeer naar de aarde:



De eerste conceptie:

Oerbeeld x Karma

Bewustzijn gedempt

Nieuw astraal lichaam

Nieuw etherisch lichaam

De voorschouw

Aanwezig bij conceptie

Enzovoort

De terugkeer naar de aarde: (2)



Beppie (bijna 4 jr.):

Mama, Oma is heel ver weg, in de 
lucht, in een nieuw huis.

Daar was Keesje ook eerst, maar nu 
is Keesje hier.

En nou kan opa toch maar niet altijd 
alleen zijn, die moet nu ook maar 
weggaan.
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Gesprek Jeroen en Mama:

Jeroen: Mama, komt onze kip ook in 
de hemel?

Mama: Nee, die gaat naar het grote dierenrijk.

Jeroen: Hoe kan hij daar nu leven zonder kop? 
Want dan kun je geen nieuwe kippenmoeder 
zoeken, daarvoor moet je wel naar beneden 
kijken, hoor!
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Joanne Klink





Meisje van 5 tegen oma:

Ik was bij de engelen toen ik in de hemel
was.

Ik zag je in de tuin en heb jou toen als mijn 
grootmoeder uitgekozen.
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Jongen van 9 jr.:

Als je dood bent, dan kom je, denk ik, vanzelf 
weer op de aarde.
Maar de helft van jou blijft daar!
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• 400 v. Chr.: Plato leerde nog de prae-existentie

• Kerkvader Origines (225 na Chr.) sprak over:
•Het vóórbestaan van de ziel
•De inkerkering van de ziel

• Concilie van Chalcedon (543 na Chr.) : 
Wie de prae-existentie van de ziel leert, zij 
verdoemd.

• In de Middeleeuwen werd Aristoteles herontdekt; 
hij zei:
•Mensenziel wordt bij geboorte of conceptie
geschapen.

Kerk sindsdien: geen vóórbestaan, wel 
voortgaand leven na de dood S5

Kerk en prae-existentie:



excarnatie

midlifecrisis

incarnatie

Devachan of
lichtwereld

Astrale wereld

Etherische wereld

Middernachtelijk uur



•Inzichten

•Omgevormde karaktertrekken

•Liefdeskracht

•Inzet voor de aarde en de mensheid
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Geestelijke winst die we na onze dood meenemen:



1.Begint bij Middernachtelijke uur

2.Vormt al doende een blauwdruk van zijn 
toekomstige lichaam

3.Vormt in astrale wereld een astraallichaam

4.Ontvangt in etherische wereld een etherlichaam

5.Werkt bij conceptie in op a.s. ouders

6.Verbindt zich na 3 weken met Foetus

7.De drie geboortes: fysiek, etherisch en astraal.
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De afdaling:



De omkering of omstulping:
1. Herinneringen

2. Gedachten

3. Gevoelens

Van binnen:
1.Onze aardse, nachtelijke ervaringen

2.De ander leeft nu in ons

Planeten worden onze organen.

Na het Middernachtelijke uur: nieuwe 
omkering
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Na de keuze om naar de aarde te gaan:

•Oerbeeld wordt bevrucht met karma
= 1e of hemelse conceptie

•Daaruit ontstaat bouwplan van de 
toekomstige mens

= groots als de kosmos zelf!

•schept later evenbeeld in moederbuik

•Hoge engelen bepalen nu plaats, volk en tijd,

•en laten voorouderrij zien:
heeft een magnetische aantrekkingskracht!
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Ontmoetingen op onze terugweg:

1. Mensen met wie we karma hebben uit te 
werken (familie, partner)

2. Mensen met wie we een geestelijke band 
hebben

3. Mensen die verder af staan: volk/religie

4. Mensen die we nooit eerder ontmoet hebben
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De gang door de planetensferen:

•Saturnus: blauwdruk geheugen

•Jupiter: blauwdruk denken

•Mars: blauwdruk ik + oervorm longen

•Zon: oervorm hart

•Venus: begrip

•Mercurius: beweeglijkheid
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1. Verwerven van astraallichaam

2. Gang door de planetensferen

3. Vanuit de maansfeer wordt de blauwdruk van 
de nieuwe mens naar a.s. ouders gestuurd.

4. Geschenk van het etherlichaam

5. Vooruitblik
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De weg naar een nieuwe belichaming:



1. Werkt in op a.s. ouders bij conceptie

2. Het ik werkt vanaf 18 – 21 dagen in op foetus

3. 7e week begint etherisch lichaam in te werken 
op foetus

4. Na 7 maanden begint astrale lichaam in te 
werken

5. De drie geboortes

De weg naar een nieuwe belichaming:



Anna-Lucia, tweeëneenhalf:

Maar opa wordt wel weer omgekeerd, 
hoor mama.


