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Levenswinst

Ze lag op bed en zou niet lang meer leven.
De huid van haar gezicht was grauw en inwit, vol 
diepe groeven. De laatste dagen had ze niet veel gezegd,
maar haar ogen straalden, alsof ze al iets voorvoelde
van het licht en de liefde die haar te wachten stonden.

Als ze wat zei, ging dat meestal over het leven
dat achter haar lag. Makkelijk was haar leven
niet geweest: ze had twee van haar vijf kinderen
verloren aan de dood en had een leven lang
met ziekte te kampen gehad. Nu was haar lichaam
op; ze wist ze dat ze niet meer zou herstellen.



Levenswinst (2)

Maar als je bij haar zat, naast haar bed, was het
alsof je in een tempel zat: je ervoer de heilige
energieën die in de kamer voelbaar waren.

Lange tijd zeiden we niets: het was, alsof ze
sliep. Maar plotseling opende ze haar ogen en zei,
zonder mij aan te kijken, maar starend naar 
het plafond, alsof ze daar een geliefd iemand zag:
Ja hoor, ik kom, ik ben al heel gauw weer bij je.

Haar gezicht begon te stralen, het leek alsof
het werd beschenen door de zon. Ze vouwde 
haar handen open, alsof ze iemand wilde omhelzen.
Toen vielen ze weer krachteloos neer op bed.



Levenswinst (3)

Ze sufte weer een poosje weg. Maar na een half uur
werd ze plotseling weer wakker en zei, alsof ze
tegen iemand sprak die ik niet kon zien: Het leven
was niet gemakkelijk en soms heb ik getwijfeld 
of ik het wel volhouden zou. Maar het heeft me 
ook zoveel geleerd en zo rijk gemaakt. Ja, wat
voel ik me nu eigenlijk een rijk mens. Dank u wel,
mijn God, ja, wat heeft U me rijk gemaakt. 



De laatste woorden kon ik nauwelijks verstaan.
Maar met mijn hart hoorde en begreep ik precies 
wat ze zei. Het waren de laatste woorden die ze sprak.
Een uur later overleed ze: ze ademde nog een laatste 
keer, heel langzaam, rustig en stil, en ging toen heen. 

Mij gaf ze veel met haar dood: ze leerde me, waar
het in het leven nu eigenlijk om gaat: om te groeien
in wijsheid, vertrouwen en dankbaarheid, hoe 
onze weg ook gaat. Die levenswinst: daar gaat het om.
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Fysiek lichaam

Fysiek en 
etherisch lichaam

Fysiek, etherisch en 
astraallichaam

Fysiek, etherisch
Astraallichaam en 
en ik

- een dood mens

- een slapend mens

- een mens met  emoties/
gevoelens

- een bewust mens



Grandma Moses 



Zelfkennis:

1. Hoe het Ik door het fysieke lichaam heen 
werkt:
Zoek ‘waar en wanneer’ je geboren werd.

2. Hoe het Ik door het etherisch lichaam heen 
werkt:
Zoek de typische inwerking van familie en 
volk op jouw gedachten, gevoelens en ideeën.

3. Hoe het Ik door het astrale lichaam heen 
werkt:
Ontwikkel een gevoeligheid voor je karma.

4. Zoek naar het wezen van je Ik (geest, hoger 
Zelf) door je te richten op kosmische kennis:
wereldkennis is zelfkennis! SA



1.Kijken..

Kijk - en kijk met al je aandacht.

Kijk met de zintuigen van je hart
want het hart ziet wat jouw ogen 
niet kunnen zien. 

Kijk met je hart en je zult weten wat er leeft in 
de zielvan de ander, in de ziel van de dieren, 
van de natuur en van moeder aarde.



De zevenledige mens:

Fysiek lichaam

Etherisch lichaam

Astraallichaam

 Ik

Geestzelf (Manas of Salomo)

Levensgeest (Buddhi)

Geestmens (Atman)



2. Verwondering

Kijk terug op je leven en ontdek hoezeer je in 
alles werd geleid.

Zie, hoe je een leven lang behoed werd en met 
liefde omringd. 

Zie, hoe het donker van je leven de 
geboorte-grond werd van het licht. 

Kijk, verwonder je en dank God.



3. De roeping

Jij en ik: we worden geroepen.

In de vragen die het leven stelt, in wat wij 
anderen mogen geven, ligt de roeping van 
ons leven besloten.

Weet jij waartoe je geroepen werd?

Om te dienen, misschien? Of om te geven,
om te spreken of om in stilte te luisteren? 



4. De levenslessen

Zo vele lessen werden ons voorgelegd en 
zoveel ervaringen deden wij op die soms pijn 
deden, eenzaam maakten en die we maar met 
moeite kondenverwerken. 

Maar dwars door de pijn van het verwerken 
heen vonden we iets kostbaars: 
een inzicht, vrede, liefde.



5. Wie zijn wij?

Wij zijn meer dan het ego dat leeft in onze ziel 
en dat we zo goed kennen.

Diep van binnen leeft een hogere, een diepere 
kracht: de geest in ons.

Verbind je met die geest, richt je aandacht op 
haar stille aanwezigheid en voel de vrede en 
de warmte die van haar uitgaan.



6. De kleine wachter

De kleine wachter op de drempel:
wie kent hem niet? 
Wie kent niet de angst die je zo plotseling 
overvallen kan?

Wie kent niet de woede die in je opwelt en die 
je maar moeilijk beteugelen kunt?

Niemand kan geestelijke ervaringen opdoen 
zonder de ontmoeting met de wachter.



7. De grote wachter 

Maar wie het diepste donker heeft doorleefd, 
die mag ook het hoogste licht ontwaren. 

Die mag Christus zien, hem voelen, zijn liefde 
in zich, ja om zich weten. 
En wie deze liefde eenmaal heeft ontmoet, 
die weet: 
het leven werd rijk omdat ik Hem mocht 
ontmoeten, die de rijkdom, ja, de vervulling 
van mijn leven is.



Joodse wijsheid:

Pijn hoort onvermijdelijk bij het leven. 

Ren er niet voor weg. 

De sleutel tot succes is hoe om te gaan met 
pijn en er geestelijk door te groeien.
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Iemand zei:

Voor mij houdt geestelijke groei de ontdekking 
in, hoezeer ik in mijn leven geholpen werd.

Een ander zei:

Geestelijke groei houdt voor mij de 
ontdekking in dat ik een geestelijk wezen ben, 
en dus in verbinding leef met de geestelijke 
wereld.
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Kübler - Ross



Rudolf Steiner



Rudolf Steiner:

De wetenschap van de geheimen van de ziel

Theosofie

De weg naar inzicht in hogere werelden
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Leren 
kijken tot 
voorbij de 
buitenkant

1



Gevoelig 
worden voor 

de leiding 
die wij uit de 
geestelijke 

wereld 
ontvangen 

2



Beseffen 
dat je 

geroepen 
wordt of 

bent 
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De vele 
levenslessen
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De weg van 
het ego naar 

het hoger 
zelf
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De 
ontmoeting 

met de 
kleine 

Wachter op 
de drempel
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De 
ontmoeting 

met de grote 
wachter op 
de drempel
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