
Themadag

Wat gebeurt 
er als je 

dood gaat





Wees niet bang voor de reis die begint met de dood.
De liefde van de engelen zal je dragen.
En gestorven geliefden die je zijn voorgegaan,
staan klaar om je te begeleiden en tot steun te zijn.

Wees niet bang voor de reis die begint met de dood. 
Een liefde, groots en verwarmend, zal je omhullen, 
zodat je het gevoel zult krijgen: eindelijk ben ik thuis. 
Deze liefde, ze zal je vanaf het eerste begin omhullen 
zodat je voeten als vanzelf een weg vinden om te gaan.

Verheug je op de liefde die je wacht



Wees niet bang voor de reis die begint met de dood.
Alles wat je aan inzicht, wijsheid en begrip
op aarde hebt verworven, zal er honderdvoudig
gezegend worden en je rijk en gelukkig maken.

Wees niet bang, maar verheug je op de Liefde 
die je als een zon zal verwarmen, als een moeder
zal troosten en als een vader beschermen.
Wees niet bang, maar verheug je op de Liefde.

Verheug je op de liefde die je wacht (2)



Bij een dood mens zien we het FYSIEKE 
LICHAAM.

Bij een slapende mens zien we het fysieke 
lichaam en zijn ETHERLICHAAM. Dit houdt 
het fysieke lichaam in leven en geeft het zijn 
vorm.  Pas op: we zeggen etherLICHAAM
maar we stellen ons niets stoffelijks voor. 
Een mens die wakker is heeft ook een actief 
ASTRAAL LICHAAM.  Dat maakt hem bewust 
van wat hij lichamelijk voelt, bijvoorbeeld 
honger. Als het verdwijnt, bijvoorbeeld tijdens 
de slaap, verliezen we ons bewustzijn. )

Nauw verbonden met het astraal lichaam is 
het IK of de GEEST, het bewustzijn dat de 
mens onderscheidt van de dieren. Het geeft 
hiermee sturing aan zijn driften.









Inzicht belangrijk:

1.Je ziet meer en ervaart veel mee

2.Je kunt sneller reizen

3.Je wordt je bewuster van je opdracht op 
aarde
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Bij het sterven:

1.Engelen zijn aanwezig

2.Gestorven geliefden zijn aanwezig

3.Een stralend Lichtwezen is er 

4.Geliefden/Familie zijn er meestal

De stervende neemt hen helderziend waar
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Ervaringen direct na de dood:

1.Neerkijkend op het fysieke lichaam: 
de geest is sterker!

2.Opziende naar de Christus: 
zijn Mysteriën doorgronden.

3.De lege plek op aarde zien: 
je aardse leven heeft zin!
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De krachten die vrijkomen uit 
het etherische lichaam:

1.De herinneringen:
heet: - Herinneringstableau

Levenstableau
Levenspanorama

2. De gedachten
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De essentie van het levenstableau heet: 

Extract

Dat wil zeggen: 
- de geestelijke winst, of:
- de vruchten van het aardse leven.

Wordt later omgevormd tot nieuwe vermogens!
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Jong sterven:

Volgende leven: Enthousiast
Sterk betrokken
Sterke emoties

Oud sterven:

Volgende leven: Beschouwelijk
Sterk innerlijk leven
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Namen voor de astrale wereld:

- Vagevuur

- Purgatorium

- Zielenwereld

- Kamaloka

- Louteringsberg
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Opdracht in de zeven sferen van de astrale wereld:

1.Gehechtheid aarde loslaten

2.Verwerken

3.Loutering 

(anders: milieuprobleem in Devachan)
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De eerste vier sferen 
in DE LAGERE ASTRALE WERELD 
in de geestelijke sfeer van de Maan

1.Gebied van de Begeertegloed

2.Gebied van de Stromende Ontvankelijkheid

3.Gebied van de Wensen

4.Gebied van de Lust en de Onlust
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De drie sferen 
in DE HOGERE ASTRALE WERELD:

5. Het Gebied van het Zielelicht –
in Mercurius

6. Het Gebied van de Zielekracht –
in Venus

7. Het Gebied van het Zieleleven –
in de Zon

Vervolgens: intrede in Devachan
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1 – 7 jr Maan: groei, herhaling of imitatie

7 – 14 jr Mercurius: beweeglijkheid en gezondheid

14 – 21 jr Venus: liefde en overgave

21 – 42 jr Zon ontplooiing, zelfverwerkelijking,
evenwicht binnen/buiten

42 – 49 jr Mars: expansie en levenscrisis

49 – 56 jr.   Jupiter: wijsheid en overzicht

56 – 63 jr Saturnus:   terugblik op herinneringen, 
bezinning op oorspronkelijke 
levensdoel



Gebied van de Begeertegloed:

- Voor mensen lagere driften

- Je bent daar alleen (want je hebt geen 
sympathie).

- Je leeft er in het donker.

- Je bent onverzadigbaar (= brandend verlangen).

- Je bent er onder gelijken.

- Dit lijden is een loutering.
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Gebied van de Stromende Ontvankelijkheid:

- Pluk-de-dag-mentaliteit

- Oppervlakkig leven

- Veel indrukken die niet beklijven

- Vrij donker, en dus eenzaam

- Geen innerlijk weten
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Gebied van de Wensen:

- Meeste antipathie is verdwenen.

- Restje egoïsme moet overwonnen worden.

- Liefde zuiveren: de ander willen bezitten…

- Aardse wensen loslaten:
- = opluchting

S 14



Het Gebied van de Lust en de Onlust

Lust b.v.:

- Zelfbewustzijn, ontleend aan fysieke lichaam

- Hang naar het fysieke lichaam 

Onlust b.v.:

- Aandacht verwerven door zielig te zijn 
(slachtofferrol)

Bedoeling: ware zelf ontdekken!
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Gebied van het zielelicht – Mercurius

- Hogere astrale wereld begint

- Sympathie/hoger zelf vrijgekomen

- Innerlijke licht straalt: scheppende kracht

- Geluksgevoel

- Ontmoeting met aartsengelen

- Toch nog tweevoudige loutering:
Natuur en religie
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Gebied van het zielelicht – Venus

- Sfeer van de liefde: wordt versterkt

- Egoïsme in liefde gezuiverd

- Ontmoeting met Oerkrachten/Archai

- Eenzaam als je geen verbinding vond met God 
en/of de liefde
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Het Gebied van het Zieleleven – Zon

- Hoogste gebied in astrale wereld: Christus

- Laatste restjes materialistisch denken 
overwinnen

- Je bent in het hart van het heelal

- Vraag: heb je een volkomen begrip voor 
iedereen?
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levende energie-vormen,

Ofwel: 

de bouwplannen van alles wat leeft en bestaat

• Bewegen

• Scheppen

• Brengen oerklanken voort

• Je kunt ze proeven

De Oerbeelden:





De zeven sferen van het Devachan:

1. Mars: Oerbeelden aardse leven

2. Jupiter: Oerbeelden etherische Wereld

3. Saturnus: Oerbeelden astrale Wereld

4. 4e Gebied: boven planetensferen, Oer-
oerbeelden

5. 5e Gebied: onbewust, daadkrachtige liefde

6. 6e Gebied: Geen eigen voordeel

7. 7e Gebied: te groot voor ons

Dan naar het Middernachtelijke Uur
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Jij, mijn lief, als ik in gedachten stilsta
bij de reis die jij maakt, verheug ik mij
in de vreugde en de liefde die jou vanaf
het eerste moment dat je de geestelijke wereld
betrad, ten deel vielen. Ik zie het voor mij,
hoe Christus jou met zijn liefde omhulde.

Ik zie het licht van de engelen die jou
begeleiden. Ik zie de geliefden voor mij
die jou opwachtten en je nu verder helpen.
Ga je weg in vrede en weet dat ook ik
in liefde aan jou denk en in gedachten
bij je ben op jouw indrukwekkende reis
en bij al die ervaringen die jij nu opdoet .

Jij, mijn lief



Op jouw weg leg je stap voor stap alles
af wat onvolgroeid en onvolmaakt is,
zodat je uiteindelijk alleen nog maar
uit louter licht en liefde zult bestaan.
Wat gun ik het jou om los te mogen
laten wat je op aarde soms zo zwaar
viel, je verdriet deed en je belastte.

Ga je weg in vrede en geniet met volle
teugen van het licht en de liefde die jou
ten deel vallen en van de stralende
liefdesmens die je gaandeweg wordt.

Ga maar en weet dat mijn hart met jou is.

Jij, mijn lief (2)




