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 Met de term 'on stof fe lijk' wordt in dit boekje het aards niet waarneembare niveau

aangeduid
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Voor woord

Voor u ligt de eer ste uit ga ve van het Sa men wer kings ver band Trau ma -

hulp ver le ning Ne der land (STNL) be stemd voor al de ge nen die zich op het 

ge bied van groot scha lig ster ven wil len ori ënteren op dat ge ne wat de

com ple men tai re hulp ver le ning te bieden heeft. 

Plaats be pa ling STNL 

De men sen die zich aan STNL heb ben ver bon den zijn di vers qua maat -

schap pe lij ke, spi ri tu e le en/of re li gieu ze ach ter grond. Zij heb ben ge meen -

schap pe lijk, dat zij een mens zien als zijn de ie mand die een ziels le ven

heeft, waar van die ziel door leeft na het ster ven. Zij de len de vi sie dat zo -

wel de mens als de aar de in een evo lu ti o nair proces met elkaar verweven 

zijn. 

Wat be oogt STNL?

STNL or ga ni seert sinds 2003 mul ti dis ci pli nai re stu die bij eenk om sten met

als doel het in stru men ta ri um voor trau ma hulp ver le ning aan ge trof fe nen

voor de pe ri o de di rect na het plaats vin den van een ramp uit te brei den

met com ple men tai re hulp ver le ning. Dit doel is bre der dan ster vens be ge-

lei ding alleen.

Op het mo ment dat de eer ste druk van dit boek je (april 2008) wordt uit -

ge bracht, zijn er reeds ze ven tien van deze stu die bij eenk om sten geweest.

Voor wie is dit boek je be stemd?

Voor al len die open zijn voor ver nieu wen de spi ri tu e le vi sies, voor een

(mo ge lij ke) on stof fe lij ke we reld en voor in spi ra ties uit deze ong ezie ne

maar wel door som mi gen sub tiel te er va ren we reld. De men sen die ko -

men naar de stu die da gen van STNL heb ben al len in meer of min de re

mate con tact met deze di men sie. Ve len zijn ech ter te vens nuch te re we -

ten schap pers, die de fijn-zin tuig lij ke be le ving en wil len toet sen aan de

praktijk van alledag van de traumahulpverlening.

De tek sten in dit boek je be vat ten een se lec tie van de ver slag ge ving van

drie the ma da gen over groot scha lig ster ven die be gin 2005 zijn ge hou -

den. Daar om treft u hier met name spreek taal in plaats van schrijf taal

aan. Se lec tie cri te ria zijn, dat be gin nen de com ple men tair en/of spi ri tu eel

ge ïnteresseerden er iets aan moe ten kun nen heb ben en dat de ad vie zen

sim pel en prak tisch toe pas baar zijn. Het doel van dit boek je is mede om

hier mee een brug te slaan naar de reguliere hulpverlening. 

Wat is an ders in de com ple men tai re hulp ver le ning bij ster ven? 

De re gu lie re hulp ver le ning bij ca la mi tei ten rond om ster ven heeft als eer -

ste doel me di sche hulp ver le ning en/of trau ma hulp ver le ning te bie den aan 

de over le ven den en de na be staan den van de over le de nen. De com ple -

men tai re hulp ver le ning acht het voor de evo lu tie van de ziel van de ster -
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ven den van groot be lang dat het ster vens pro ces zelf en de eer ste fase in

de on stof fe lij ke we reld zon der on no di ge trau ma ta ver lo pen. Hier sluit

haar trau ma hulp ver le ning bij aan. Te vens wenst zij de na be staan den te

la ten er va ren dat hun dier ba ren hun zielsverwanten zijn en zij hen alleen 

tijdelijk zullen moeten missen. 

We rel dwijd ko men er in toe ne men de mate groot scha li ge ram pen voor.

Veel trau ma ta kun nen voor ko men wor den door een tij di ge an ti ci pa tie op

wat er kan ge beu ren. Dit boek je geeft hier voor een eerste aanzet.

De in spi ra ties zijn tot stand ge ko men door in ter ac tie van Ma rie ke de Vrij

en an de ren bin nen de vraag stel ling en van STNL. Ma rie ke is sterk fijn-

zin tuig lijk be gaafd. Zij kan daard oor van uit een voor ve len moei lijk toe -

gank elijk ni veau van be wust zijn in zich ten door ge ven. Zij is in staat het

col lec tief be wust zijn en de po ten tie die hier in ge le gen is aan te voe len.

Vele an de ren bin nen het sa men wer kings ver band be schik ken even eens

over be paal de fijn-zint ui ge lij ke ga ven. Onder ling toetst de groep aan el -

kaar of de waar ne ming en met el kaar over eenk omen. Alleen de breed

her ken de in zich ten met betrekking tot stervensbegeleiding zijn

opgenomen in dit boekje. 

April 2008. Mar leen Oos ter hof – van der Poel2.

2
Mar leen Oos ter hof– van der Poel, GZ-psycho loog, is kern groeplid van STNL
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Intro duc tie 

Aan de hand van es sen ti ële op mer king en

“Op 26 de cem ber 2004 vond er een Tsu na mi ramp plaats in Zuid oost Azië 

met een on voor stel baar groot aan tal over le de nen, ruim 225.000 men sen. 

Dit stemt we reld wijd tot na denk en hoe men be ter voor be reid kan zijn op

groot scha li ge ca la mi tei ten. Het the ma “ster vens be gel ei ding bij groot -

scha lig ster ven” heeft daar om in dit boek je tot doel na te denk en en te

zoe ken naar we gen om ook in die om stan dig he den in staat te zijn bij te

dra gen aan een ver klei ning van het leed en een ver ge mak ke lij king van

de pro ces sen voor de in di vi du e le men sen die de ramp on der gaan”.3 

“In Ne der land is het ze ker dat er op dit mo ment een on vol doen de ge dif -

fe ren tieerd be grips ni veau ac tief is hoe ster vens be gel ei ding er uit zou zien

bij mas saal ster ven. Ster vens be gel ei ders zijn mees ten tijds ge richt op

pro ces sen rond om in di vi du eel ster ven. We wil len mid dels deze in for ma tie

zo wel meer pa ra te ken nis ac tief ma ken rond om de hulp ver le ning bij gro -

te ca la mi tei ten, als wel een im puls ge ven aan de sa men wer king tus sen

com ple men tai re en re gu lie re zorg. We wil len on der zoe ken hoe we de

ken nis van meer de re rich ting en kun nen sa men breng en in een ade quaat

pro gram ma zo dat áls er een gro te ramp ge schiedt, er al van te vo ren

sprake is van kennisverhoging en deze niet ter plekke nog uitgevonden

behoeft te worden.

Onze wens is dat de ken nis die ons aang ereikt is en die in ons ge vormd

is, zich ver bin den zal met el kaar en met de we reld als ge heel, op dat wat

hier ge spro ken, uit ge drukt en er va ren is op een zin vol le ma nier zijn weg

zal vinden.

Stel je bij het ster ven van een per soon of meer de re per so nen met wie je

bent, zo da nig op, dat je open staat in af stem ming naar wat de ster ven -

den be hoe ven. Dit is een heel be lang rij ke op mer king, want wij ‘denken’

te we ten, maar we die nen te voe len wat de an der be hoeft. Hulp ver le ners

die in rou ti ne ra ken, zijn een ge vaar.

Als er een enk ele per soon op trau ma ti sche wij ze over lijdt, is er meest al

wel een re de lijk nor ma le ge zon de om ge ving om hem heen, maar als er

een col lec tief ver bij ste ren de ge beur te nis plaats vindt en een mas saal

ster ven, dan ont staat er een col lec tief trau ma. Dat houdt in, dat de per -

so nen die let ter lijk over lij den en los la ten van hun lichaam mees ten tijds

nog in een col lec tief trau ma ver blij ven. Dit ver eist een an de re vorm van

hulp ver le ning, daar de hulp ver le ning dan ter plek ke veel al door de over le -

ven den zélf moet wor den ge daan en zij zelf ook min of meer ge trau ma ti -

seerd zijn. Als er heel veel zie len in eens ge schei den van hun lichaam

3
Frans Feith, di rec tie voor zit ter a.i. en mede-oprich ter stich ting Sa men wer kings ver band
Trau ma hulp ver le ning Ne der land (STNL).
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func ti o ne ren naar aan lei ding van een trau ma, is het pro ces van over gaan 

naar de on stof fe lij ke we reld van de over le de ne veel zwaar der en is

daard oor niet ie der een di rect be vrijd aan we zig in het licht. Met een goe -

de (com ple men tai re) be gel ei ding kun nen de zie len die over gaan toch

ver sneld naar het licht gaan.

Als je het hebt over ‘zielsverwanten’ in plaats van ‘nabestaanden en

overledenen’, dan door breek je het aard se tijd ge voel dat de an der weg

is, want de ziels ver want schap blijft be staan. Als het taal ge bruik ve ran -

derd wordt rond om ster ven, spreek je van uit ver bin ding en niet van uit

schei ding.” 4

 

4
Ma rie ke de Vrij, werk zaam als spi ri tu eel maat schap pe lijk raads vrou we en zie ne res en 
func ti o neert al meer dan 25 jaar op het ge bied van waar ne ming en ad vies op di ver se 
ter rei nen waar on der we ten schap pe lijk onderzoek, per soon lijk en maat schap pe lijk 
be wust zijn in Ne der land. Zij is mede-opricht ster van STNL.
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I Hoofdstuk I

Ster ven of over le ven bij een ca la mi teit

(Inzich ten uit de on stof fe lij ke we reld)

Hoe be paal je als hulp ver le ner wie al of niet over le vings kan sen heeft? 

Er zijn ken mer ken die je kan waar ne men bij ernstig ge won den en mo ge -

lijk ster ven den en wel of er al een ziels be reid heid is om te ster ven of

juist een hunk ering is om in le ven te blij ven. Als er spra ke is van gro te

aan tal len zwaar ge won den en als je se lec tief hulp dient te ver le nen om dat 

er te wei nig be mid de ling is weg ge legd voor ie der een, dan is het voor

hulp ver le ners be lang rijk die ken mer ken te ken nen, zo dat je de ener gie

aan kan bie den passend bij de personen die je ontmoet.

Voor hulp ver le ners is het al ler be lang rijk ste om te her ken nen wat ie mand

no dig heeft, om van uit over ga ve te kun nen ster ven of van uit in zet te

kun nen overleven. 

Ken mer ken van ie mand die ster ven de is

 Bloed va ten voe len le ger. Als ie mand ster ven de is, voel je dat de

bloed va ten le ger zijn en dan zie je dat de bleek heid na het uit oe fe nen

van druk (res pect vol knij pen) blijft. 

 Ver kram ping in ge zicht. Je ziet een ver kram ping in het ge zicht. 

 Glans van de ogen en pu pil len ve ran de ren. De glans van de ogen

veran dert; de ogen wor den dof fer en de vorm van de pu pil ve ran dert.

Vlak voor het ster ven ont staat in de oog pu pil een hoe ki ge vorm. 

 Dood smas ker. Het zo ge naam de dood smas ker is ook een be lang rijk

ken merk: het  bleek wor den in een drie hoek vorm om de mond, neus

en lip pen. 

 Lijk vlek ken. Als je de kans hebt om echt op het fy sie ke lijf te kij ken,

zie je vaak blauw acht i ge wolk acht i ge vlek ken met name aan de ex tre -

mi tei ten, de rug en schou ders. Deze vlek ken wor den wel eens heel

on eer bie dig lijk vlek ken ge noemd. 

Ze heb ben al les te ma ken met het te rug trek ken van de ener gie. Dat

wat er nog over is aan ener gie, wordt naar de vi ta le or ga nen ge -

bracht: het hart, de long en en de her se nen. De vlek ken verd wij nen op 

een ge ge ven ogen blik en daar aan zie je dat ie mand ook echt aan het

doodgaan is. 

 Kou de han den en voe ten, kou die niet met een de ken te ver war men

is. Het is een kou die echt van uit de bot ten komt. 
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 Het adem rit me ve ran dert. Het ge luid van de adem ve ran dert: het

wordt vaak schui vend. (De reu te len de adem ha ling hoeft niet al tijd

voor te ko men.) Het adem rit me ve ran dert: er ko men meer in ter val len

in. Dit is echt in de laat ste paar uur van het le ven. 

 Vlak voor ster ven to ta le ener gie ople ving. Vlak voord at men sen echt

ster ven, komt het va ker voor dat er weer even een soort to ta le ople -

vings ener gie is; het hele lichaam licht zich op en laat ui tein de lijk los.

Het is net als of je op een spring plank staat; dan maak je ook eerst al -

les even heel krach tig en dan pas spring je. Zo zie ik dat bij het ster -

ven ook, als of de spring plank naar de an de re kant klaar is in het

lichaam. 

Spi ri tu e le uit leg van de vier kan te dy na miek van de pu pil in het ster vens -

pro ces.

Ma rie ke: Het is een hele won der lij ke zin zo als ik het er vaar. Het is als of

in het ster vens pro ces het aar de duis ter zich te kent. Door dat bloed va ten

al les strem men, doord at al les op houdt te be we gen, is het als of de duis -

ter nis in valt en als of daard oor de Licht zij de als te gen pool zich ver groot

toont. De ogen vor men als het ware een af spie ge ling van het ver gro ten -

de verd uis te ren de vlak, aar de ge bon den. Het is als of de meer vier kan te

dy na miek van de pu pil ook daar toe uit staat. Het is als of het van bin nen

nacht zwart wordt en aan de an de re kant er een an der Licht glo ren is als

een an de re af stem ming daar op. Het is haast als of wan neer de ogen deze

vor men aan ne men je door een tun nel, een er va ring van licht ong evoe lig -

heid gaat, voord at het Licht zich in volheid over je ontfermt. Dat is wat ik 

kan toevoegen.  

Aan vul ling: wat mij is op ge val len, dat het an ders is bij men sen die in

coma zijn maar niet gaan ster ven, dan bij men sen die in coma zijn en

zou den kun nen gaan ster ven. Alleen bij de laat ste groep, de ster ven den,

ve ran de ren de pu pil len dus van vorm. 

Pols slag ver ho ging vlak voor het ster ven.

Vlak voord at ie mand sterft, ver hoogt de pols slag zich weer na bij een foe -

ta le snel heid. Een baby heeft een hart slag van 120/140. Vlak voor het

ster ven kan de pols slag oplo pen tot 180, ver vol gens flap pert het hart en

dan houdt het echt op. De hart slag is niet al leen on re gel ma tig en met

tus sen po zen, maar echt even ver sneld. Op zich heel lo gisch om dat men -

sen vaak nog in hun vecht / vlucht mecha nis me zit ten. Het hart blijft heel 

lang wer ken en op een ge ge ven mo ment kan het haast niks meer rond

krij gen. Dus het gaat snel ler wer ken en het gaat zo snel wer ken dat het

op een ge ge ven mo ment he le maal uit ge put is en dan is het op. Dat vind

ik een belangrijk signaal om in de gaten te houden. 
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Ken mer ken van men sen die al in over ga ve zijn (of aan het ge ra -

ken zijn) om te ster ven

1) Het the ma ver won de ring. Men sen die al in over ga ve zijn (of aan het

ge ra ken zijn) om te ster ven, daar hangt als het ware een zweem van

ver won de ring om heen. Niet zo zeer het the ma ont zet ting of acu te

nood speelt, maar waar-ben-ik-be land. 

 

2) De blik is meer sta rend, de fo cus ligt niet meer op bui ten. Ze zijn

ing ekeerd. In door snee heb ben deze men sen een meer sta ren de blik, 

ze zijn niet ge richt op ge fo cust kij ken en ze voe len zich niet een zaam 

maar ver won derd. Ze stem men zich niet meer af op wat bui ten hen

ge beurt; ze zijn niet zoe kend maar ing ekeerd in zich zelf. Zo tref je ze 

ook aan: ze zijn al ing etre den in zich zelf, als of ze daar steeds die per

in aan het weg zak ken zijn. Als je con tact met hen zoekt, kij ken ze

vaak aan je voor bij, als of ze niet zo mens ge richt con tact zoe ken,

maar als het ware te weids open kij ken. Jij vormt daar wel een on -

derd eel van, maar er is geen spe ci fie ke ge richt heid aan hech tend aan

jou, en dat voel je. 

3) Taal blijft in ge bre ke, om dat het wei ni ge dat ze zeg gen al ver vaagt

bij het uit spre ken. De hele ver ij ling die gaan de is, ligt al in de ge -

spro ken woor den. Ze ver kie zen geen taal ge bruik meer. Als je wenst

dat ze spre ken, als je dit toch uit lokt, snijdt het geen hout; het lost

als het ware op. 

De spraak be we ging en zijn door snee sloom en ong ericht, niet func ti o -

neel en ze heb ben als eni ge doel om tot een gro te re ont span ning te

ko men. Als je zo ie mand nog spraak be we ging en ziet ma ken, dan

heb ben deze meer tot doel als wens om iets aang ena mer te lig gen of

mis schien nog een slok je wa ter te krij gen. Ze heb ben geen func ti o na -

li teit in de zin van: weet u of mijn fa mi lie le den nog le ven of kunt u

mij ver voe ren naar….  Het is een ver traagd spre ken, niet func ti o neel

op over le ven ge richt. Het heeft meer te ma ken met hoe breng ik het

lichaam tot een die pe re ont span ning, dan wat kan ik nog be rei ken.
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Fluis ter taal wordt ver staan; ech ter taal die te hard van klank en te

doel ge richt ge for mu leerd is, wordt door de an der met een ge schei den

van zijn aan we zig heid; met an de re woor den: hij laat het niet toe om -

dat het hem niet ge rieft.

4) Ver lies van ei gen waar de als the ma is hen vreemd. Dus al heb ben ze

bij voor beeld hun ont las ting en uri ne la ten lo pen en zijn al de kle ren

be smeurd door het ong erief waar ze in zit ten, je be merkt aan hen

geen be smeu ring van ei gen waar de. Daar staan ze al ont hecht in; ze

zijn er al los van ge wor den. (Ter wijl ie mand die nog hunk ert naar het 

le ven, zich be smet voelt door zijn ei gen uri ne, zijn ei gen ont las ting,

dat zijn kle ding niet mooi ge schikt om hem heen ligt, of dat hij niet

in een ge rief lijk bed ligt.) Voor ie mand die echt aan het weg ra ken is

van uit over ga ve, is dat zijn ding niet meer. Hij kan nog wel zoe ken

om iets ge rief lij ker te lig gen of hij kan kreu nen om dat hij pijn heeft.

Hij is er ech ter niet meer func ti o neel mee be zig hoe hij dat kan ver -

be te ren, hij is al te los daar van ge wor den. 

5) Een zaam heids ge voe lens zijn er niet. In door snee kun je zeg gen dat

ie mand die in zo’n fase ver keert zich niet een zaam voelt. Ge voe lens

van on be ha gen kun nen wel ac tief zijn ge zien de licha me lij ke staat

waar ie mand in ver keert. Er is een ver schil tus sen of je je ong erie fe -

lijk voelt, om dat je licha me lij ke aard niet klach ten vrij is, of dat je je

een zaam voelt; dit zijn ver schil len de ei gen he den. Ie mand die zich

niet een zaam voelt, ter wijl hij zijn lichaam als ong erief lijk er vaart, is

me nig maal al aan het los la ten. (Ie mand die het le ven ver kiest zal

niet al leen wil len zijn, want die voelt zich nog niet om ge ven door een 

an de re wer ke lijk heids vorm. Een zaam heids ken mer ken be te ke nen dus

dat ie mand door wil blij ven le ven.)                                                      

6) Ges lo ten ogen, be wust ge daan om in druk ken te ver mij den, is ook

een ver gaan de staat van los la ting. Ie mand die het le ven wenst te

rek ken, tracht im mer be wust de ogen open te sprei den. Als ie mand

de ogen ge lo ken heeft in een ont span nen staat en er zijn meer der 

ei gen schap pen gaan de die net al be noemd zijn, dan heb je dus weer

een ho ge re in di ca tie dat er een over ga ve is naar ster ven toe ge richt.

Als ie mand de ogen wel is waar wel ge slo ten heeft maar het hele

lichaam er uit ziet dat het in ver zet is en als ie mand zich nog wil

oprich ten en con tact ma ken, dan is er iets gaan de waard oor de an der 

uit het ong erief wil ko men en wil blij ven le ven. 

7) Lichaams uit druk king open ont vank elijk. Je ziet vaak aan de lichaams -

uit druk king en of ie mand in over ga ve  is. De lichaams uit druk king is

dan open ont vank elijk, de han den lig gen niet ver krampt maar open-

ge vou wen, de be nen lig gen los jes, de buik span ning is af ge no men en

de adem ha ling is heel op per vlak kig. Je kunt geen van deze ken mer -
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ken al leen als za lig ma kend voor je iden ti fi ca tie hou den, maar de op -

tel som van meer de re van deze pun ten geeft een aar dig beeld. 

8) Ge voel lo ze stuit. Dan kun je nog kij ken of ie mand nog het con tact

voelt van jouw hand met zijn of haar stuit. Vaak is het ge bied van de

stuit ge voel loos ge wor den tij dens de mo men ten die voor af gaan aan

het let ter lijk over lij den. Als de stuit ge voel loos aan voelt, de prik kels

daar niet meer er va ren wor den, is ie mand ook al uit ver bin ding aan

het gaan met het let ter lij ke le ven hier. 

9) Kort sto te rig adem ha len wordt me nig maal ge zien in de laat ste le -

vens fa se waar in flash backs zich af spe len in de geest van de ge ne die

tot over lij den wordt aang ezet. 

De flash backs die als het ware kort du rend plaats vin den, zet ten ver -

stop te ener gie ën vrij en ver wer ken deze beeld ma tig. Men sen ont -

vang en beel den tij dens deze kort du ren de adem ha ling waar in ie mand

stopt en weer uit hijgt en weer stopt en weer uit hijgt. Het is be lang -

rijk voor de ont luch ting en be vrij ding van nog op ge sla gen, vaak

dwang ma ti ge beel den van wel eer. Men dient daar als hulp ver le ner

niet ang stig voor te zijn en hier niet te snel op in te grij pen. Het kan

zijn als er nog een be paal de mate van ac tief be wust zijn gaan de is bij

de per soon die aan het over lij den is, dat het toch ook te veel ge -

vraagd is deze beel den kort du rend te on der gaan. Dan is een lich te

aan ra king op de pols vol doen de om ge rust stel ling uit te sei nen en ie -

mand in die laat ste flash backs zich ge dra ge ner te la ten we ten. 

10)  Onbe stemd kij ken, me nig maal schuin om hoog ge richt of om ge vings -

be wust kij ken daar waar nie mand fei te lijk aan we zig is, is ook vaak in 

de laat ste fase aan we zig, om dat gees te lijk als het ware dier ba ren al

be groet wor den van uit die on stof fe lij ke we reld om de over gang te

ver ge mak ke lij ken. Het is dan be lang rijk voor de om stan ders niet

hard op te gaan spre ken ge richt naar de ge ne die in die her ont moe ting 

ge plaatst is. 
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Sa men vat ting van ken mer ken om te zien wan neer de over ga ve bin nen

het ster ven gaan de is:

1) Het the ma ver won de ring: waar-ben-ik-be land.

2) De blik is meer sta rend, de fo cus ligt niet meer op bui ten. 

Deze is ing ekeerd.

3) Taal blijft in ge bre ke, de spraak be we ging en zijn door snee sloom 

en ong ericht, niet func ti o neel.

4) Ver lies van ei gen waar de als the ma is hen vreemd.

5) Een zaam heids ge voe lens zijn er niet.

6) Ges lo ten ogen, be wust ge daan om in druk ken te ver mij den, is ook

 een ver gaan de staat van  los la ting.



Ken mer ken van men sen die le vens be reid verd er wil len gaan

Waar aan kun je men sen her ken nen die le vens be reid verd er wil len gaan,

al of niet van uit een die pe of fe rings ge steld heid. Deze men sen voe len van 

bin nen uit dat ze het le ven nog am bi ëren en ze wil len daar hun ziels ener -

gie voor in dienst stel len, zo dat het lichaam het her nieuw de le ven nog

kan kla ren. Anders ver woordt: in an de re si tu a ties zou den ze ster vens be -

reid zijn ge weest ge zien de ver won ding en en al les wat ze on der gaan heb -

ben, maar om dat er nog iets van een op dracht ligt, een vorm wel licht van 

dienst baar heid naar bui ten of wat dan ook, voe len ze zich niet van bin -

nen uit door zich zelf gesteund om te overlijden. Ze verkiezen het leven. 

1) Ver wil derd om zich heen kij ken en pa niek in de ogen. 

Het eer ste beeld dat ik op pak, is het ver wil derd om zich heen kij ken,

als of ze nog geen richt punt vin den waar ze de aan dacht op kun nen

con cen tre ren. De pa niek van bin nen schudt hen zo heen en weer, dat 

ze wel ho pend zijn op over le ven, maar het fo cus ge bied nog mis sen.

Dus er zit geen ont span ning of over ga ve in, maar een hang tot fo cus -

sen, die ze haast nog niet op kun nen breng en van we ge de in ner lijk

wan hoop waar ze op dat mo ment nog in zit ten. Alles wat die fo cus,

die zij wen sen te rich ten, kan on der steu nen is hulp ge vend: Als je

zegt: ”Kijk mij aan”; “Voel je mijn hand”; “Hoor je me spre ken”? dan

ben je al be zig ze te hel pen om te over le ven. In hun wan hoop en pijn 

die ze fy siek en psychisch door staan, is het be lang rijk dat ze een

ank er punt vin den. Je kunt steu nen door een ank er punt neer te zet -

ten. 

2) Je ziet gro te on rust met name in hun be nen. 

De be nen spar te len zo als een drenk eling die op het dro ge wil ko men, 

maar nog geen on der grond voelt. De lichaams en sa tie voelt heel on -

rus tig, om dat de wan hoop nog geen sta vast heid geeft. Be hulp zaam

is, als je van uit gro te rust je han den op ie mands bo ven be nen legt en

ener ge tisch zon der zwa re druk ge voe lig heid je ener gie van jouw han -

den in brengt op de be nen, zo dat de an der zijn be nen weer tot rust

kan ma nen. Pro beer het maar eens bij je zelf als je on rus ti ge be nen

hebt. Ga met be wus te aan dacht je bo ven be nen vast hou den. Je voelt
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7) Lichaams uit druk king open ont vank elijk.

8) Ge voel lo ze stuit.

9) Kort sto te rig adem ha len wordt me nig maal ge zien in de laat ste 

le vens fa se.

10) Onbe stemd kij ken, me nig maal schuin om hoog ge richt of 

om ge vings be wust kij ken daar waar nie mand fei te lijk aan we zig is,

 om on stof fe lij ke dier ba ren te be groe ten.



dan dat je de on rust uit je lichaam drijft en het gees te lijk lichaam

min der kans krijgt om hoog te schie ten. Spreek rus tig, spreek kalm

en over zich te lijk in her ha ling van de bood schap pen die je brengt, tot

je voelt en er vaart dat de an der je ver staan heeft. 

3) Door snee voe len men sen zich on her berg zaam, kwets baar en af han-

ke lijk van an de ren en zijn ze niet ge ne gen aan dacht van an de ren te

ont vang en als de an der hen niet se rieus neemt en ge lij kwaar dig be -

na dert. Dus als er iets in jou is wat te veel hulp ver le ner is, waard oor

je uit de ge lij kwaar dig heid stapt, maak je de an der een za mer en

ong erich ter, ook al heb je het bes te met die an der voor. Een vraag

als: ‘Wat kan ik voor u be te ke nen?’, maakt dat de wir war van ge -

dach te gang en, waar vaak te wei nig con tro le op zit, even los kan ko -

men. Hoe ir ra ti o neel het mis schien ook voor je oogt, dit is be lang rijk

voord at er zin ni ger vra gen uit ge wis seld kun nen wor den. Als ie mand

niet be rei dwil lig is tot spre ken of on ver mo gend is om zich ken baar te

ma ken, dan dien je op je in tu ïtie te ver trou wen. Zo lang de be nen nog 

rus te loos zijn en er nog pa niek ligt in de ogen, is er nog een le vens -

be reid heid gaan de. 

4) Veel zuch ten. Men sen die wil len blij ven le ven, zuch ten veel om dat ze

aan het bij ko men zijn van de over maat aan er va ring waar ze in staan. 

Het zuch ten helpt her ori ëntering te cre ëren. Het zuch ten be werk stel -

ligt de ont la ding die ze no dig heb ben om zich zelf weer te her vin den.

Daar om is het be hulp zaam om men sen die aan spreek baar zijn tot

zuch ten uit te no di gen. 

5) Ge voel lo ze plek ken wen sen aang eraakt te wor den om dat daar mee de 

angst van de ge ne die in zo’n kri tiek sta di um is van ster ven of blij ven

le ven, mee af ge no men wordt. Als een huid weer voel baar wordt, heb

je het ge voel dat je er nog bent. Dus het kan heel be lang rijk zijn met 

een zach te druk te voe len waar ie mand zich zelf nog er vaart. 

6) Voor de ove ri ge ken mer ken zie je een aan tal te gen po len die ge -

noemd zijn van de ken mer ken die ho ren bij de ge nen die ster ven de

zijn (4 tot en met 6): ge voe lens van ver lies van ei gen waar de en een -

zaam heids ge voe lens zijn aan we zig bij de ge nen die wil len blij ven le -

ven 

7) Ver der is er spra ke van be wust ogen open sprei den of ogen ge slo ten

hou den in com bi na tie met een lichaam dat ver zet uit drukt.
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Sa men vat ting be lang rijk ste ken mer ken van men sen die le vens be reid

verd er wil len gaan:

1) Ver wil derd om zich heen kij ken en pa niek in de ogen. 

2) Je ziet gro te on rust met name in hun be nen. 



Keu ze mo ge lijk he den van de ziel 

Het is een aang ele gen heid van de ziel, al of niet nog in zet te ge -

ven, om te blij ven le ven of zich over te ge ven aan het ster vens -

pro ces 

De ziel weet of het be ter is te gaan of te blij ven.

De beel den die ik ge kre gen heb, heb ben voor al met het vol gen de te ma -

ken: er zijn men sen waar van de ziel weet dat het be ter is om te ster ven

en alle in zet die je doet om zo’n ziel te la ten blij ven, is ei gen lijk on no dig, 

want de ziel is bereid te gaan. 

Hier naast heb je men sen waar van de ziel weet, dat er ex tra ziels ener gie

dient te wor den af ge ge ven aan het stof fe lijk lichaam om de kans voor

over le ven te ver gro ten. Dus er komt een heel cru ci aal mo ment waar in de 

ziel zich te rug kan trek ken of zich be reid ver klaart om het stof fe lijk

lichaam te re ac ti ve ren om te blij ven. Dat is een ziels aang ele gen heid. 

Als wij als hulp ver le ners daar aan mee wer ken, dan kan de ziel van uit een

vorm van rust doen wat no dig is.   

1) Er zijn men sen waar van de ziel weet dat het be ter is om te ster ven.

Een deel van de let ter lijk (gechan nel de) tekst hier over is:

“Als ster ven een nood zaak wordt om te vluch ten voor het ong -

erijm de, dan val len als het ware de schel len van de ogen om het

eeu wig du ren de te ver kie zen bin nen dat wat het nood lot tart.

Inner lij ke ze ker heids hand ha ving vindt plaats als het tij de lij ke

los ge la ten wordt om het tijdloze te verkiezen”.

Ver ta ling:

Als ster ven een nood zaak wordt om te vluch ten voor het ong erijm de, dit

wil zeg gen: je bent zo ge plaatst in het niet ver klaar ba re, dat je ziel snakt 

naar ze ker heid en die ze ker heid is niet in het aard se te vin den, al leen in

het tijd lo ze. Dus je ver kiest als ziel het tij de lij ke los te la ten.  Er wordt

15

3) Door snee voe len men sen zich on her berg zaam, kwets baar en 

af hank elijk van an de ren en zijn ze niet ge ne gen aan dacht van 

an de ren te ont vang en als de an der hen niet se rieus  neemt en 

ge lij kwaar dig be na dert.

4) Veel zuch ten.

5) Ge voel lo ze plek ken wen sen aang eraakt te wor den.

6) Ge voe lens van ver lies van ei gen waar de en een zaam heids ge voe-

lens.

7) Be wust ogen open sprei den of ogen ge slo ten hou den in com bi na tie

 met een lichaam dat ver zet uit drukt.



ook sym bo lisch ge zegd: dan val len als het ware de schel len van de ogen

om dat je weer in de heel heid ge raakt. Dus je kiest voor het eeu wig du -

ren de en plaatst je uit het nood lot, uit dat ge ne wat je niet meer kan

verdragen.

2) Le vens be ëindiging voort ko mend uit vrije keu ze van aan vaar ding van

wat is.

 

Als de ziel echt voelt: ik mag gaan en hij gaat, dan is het ster ven pijn lo -

zer van aard en ze ker heids her win nend na het ster ven. Gees te lij ke nood

is dan niet meer actief. 

De aan vaar ding maakt dat je als het ware ge ruis lo zer over gaat. De strijd

van het niet dur ven aan vaar den dat je ziel aang eeft dat je mag gaan,

ver sterkt de pijn en maakt dat je in on ze ker heid blijft ver ke ren. Als je

echt durft te gaan, her win je je ze ker heid. Het gaat hier niet over een

vorm van eu tha na sie; het gaat om het mee dur ven rei zen op het ziels-

be sluit waard oor het ster ven makkelijker verloopt.

3) Als je aang eraakt bent om te ster ven en niet tot over ga ve kan ko -

men, ver leng je je lij den en doods strijd. 

“Zij die wen sen te blij ven le ven bin nen on be zon nen om stan dig-

he den, verd oen hun ener gie aan blij ven, ter wijl de Geest be reid-

wil lig is om te gaan. Zij die daar om le vens rek kend ac tief zijn, 

ter wijl hun gees te lijk Zijn vrij heid wenst te her kie zen, doen zich

on no dig pijn, ver leng en onnatuurlijk hun doodsstrijd”.

Als je al aang eraakt bent om te ster ven, is het een ge na de om je er aan

over te ge ven in plaats van te strij den. Over ga ve be te kent dat je een

gees te lij ke vrij heid te ge moet gaat als je sterft. Wil len blij ven le ven be te -

kent dan onnodig lijden. 

4) De vier de va ri ant gaat over hen die blij ven le ven en ont zet tend lij -

den, maar van uit een verd iep te ziels keu ze een ver nieuw de le vens op -

dracht aang aan.

De vol gen de ge ïnspireerd ont vang en tekst gaat over hen:

 “Zij wiens Geest niet wenst uit te rei zen maar nood lot ge voe lig

hun of fer wen sen te dra gen, om po si tief be rei dwil lig het le ven te

her kie zen, gaan een vorm van verd ie ping door die hen eeu wig du -

rend doen be pa len, het ge leer de neemt nim mer af scheid. Zij die

daar om pij nen trot se ren, psycho lo gisch en fy siek van aard, zul len 

an ders be pa lend hun le ven voort zet ten. Onder steu ning om in

deze taak ge richt heid te blij ven, is te ver kie zen bo ven vroeg tij dig

in sla pen. Zij die daar om le vens red dend zich be ge ven bin nen de
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wan ho pi gen van ziel, hel pen daar mee hen hun ziels be reid heid te

her win nen om bin nen stof fe lij ke be per king van voort gang ge tui -

ge nis af te leg gen. U dient dit te zien als een hergeboorte van de

Ziel in éénzelfde lichaam”.

Deze zie len krij gen van bin nen uit een op dracht om te blij ven, ter wijl ze

mis schien in het zelf de type lij den zit ten als de an de ren die de op dracht

krij gen om te mo gen gaan. Daar om spre ken Ze (de on stof fe lij ke be gel ei -

ders) hier over een soort her ge boor te van de ziel in het zelf de lichaam,

maar met een dui de lij ke taak op dracht ge richt heid daar in. Het is een of fer

wat deze zie len wen sen te dra gen en het ge leer de wat zij daar le ren,

neemt nim mer meer af scheid. Dit wordt zo diep in de Ziel ing ebracht dat

ook in het ui tein de lijk le ven na de dood en bij nieu we in car na ties, die

ken nis nog in hen mee ge dra gen wordt, be wust of on be wust. Hun le ven

wordt ver vol gens zo an der soor tig be paald als daar voor, dat je het in fei te 

over een heel an der type le ven hebt. De er va ring kerft zo in, dat het als

het ware een her ge boor te is van uit meer be wust zijn dan daar voor. Als

hulp ver le ners deze men sen die daar voor kie zen, maar die he le maal wan -

ho pig van Ziel zijn om dat het lij den zo diep plaats vindt ondersteunen,

kunnen ze hen helpen om geestelijk kracht te herwinnen om het te doen. 

5) Een vijf de type mens is de ge ne die blijft le ven niet van uit een in ner -

lij ke ziels keu ze, maar van uit strijd vaar dig heid om hun ver haal te ha -

len. 

Er is nog een an der type mens wat blijft le ven, niet van uit een po si tie ve

of fer be rei dwil lig heid, maar om dat ze in strijd zijn en hun ver haal wil len

ha len. De ge ïnspireerd ont vang en tekst over hen, luidt als volgt:

“De strijd ge voe li gen on der hen ne men de wan hoop niet voor lief,

maar wen sen zich haat dra gend naar an de ren toe tot ver nie ti ging

aan te zet ten. Deze groep is as ser tief ont vank elijk, maar ge bruikt 

zijn as ser ti vi teit om an de ren tot ver nie ti gings drang aan te zet ten. 

Hun angst voor een mo ge lij ke ei gen dood maakt dat zij zelf bui -

ten schot wen sen te blij ven, ter wijl zij an de ren na de lig aan zet ten

tot ver strak te im pul sen die an de ren na de lig be ïnvloeden. Daar -

mee is ge zegd dat strijd vaar dig heid niet tot gezonde psychische

genezing aanleiding geeft.” 

Ik heb het hier met name over de ge trof fe nen van ram pen die door der -

den ver oor zaakt zijn. Voor een na tuur ramp kun je nie mand aan spra ke lijk 

stel len, ten zij re ge ring en heel on acht zaam over weg ge gaan zijn met za -

ken die zich voor tij dig heb ben doen la ten ken nen. Als er dus men sen

over le ven in een enor me haat ge voe lig heid uit dra gen naar wat er is ge -

beurd, dan krijg je geen ge zon de psychi sche ge ne zing en zijn de hier be -

doel de men sen ook een ri si co voor an de ren, om dat zij uit angst om zelf
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te over lij den an de ren aan stu ren om ge vaar lij ke risico’s te ne men. Het

kun nen bij wij ze van spre ken oplei ders wor den voor ter ro ris ten. Zij over -

le ven haast van uit haat, om dat dat ook een gro te ener gie is. Deze groep

is as ser tief ont vank elijk, maar ge bruikt zijn as ser ti vi teit om an de ren tot

ver nie ti gings drang aan te zet ten. Hun angst voor een mo ge lij ke ei gen

dood maakt, dat zij zelf bui ten schot wen sen te blij ven, ter wijl ze

anderen nadelig aanzetten tot verstrakte impulsen en deze anderen

nadelig beïnvloeden.

6) Va ri ant zes be treft per so nen die zelf hun ster ven uit stel len op grond

van hun ver lang en ver wan ten nog te kun nen ont moe ten. 

Deze va ri ant be treft per so nen die op het punt van wel of niet ster ven,

ver teerd zijn van ver lang en an de ren te ont moe ten. Zij kun nen op grond

hier van som tijds bij zon de re kracht ge ne re ren wel ke het uit stel van ster -

ven be ïnvloedt. Bij voor beeld een moe der die op ster ven ligt maar bang is 

dat ze haar doch ter of zoon niet meer te rug kan vin den. Deze ster ven den 

kun nen zo’n ac tief waak be wust zijn be werk stel li gen, dat ze ge woon nog

niet over lij den. Ze zit ten zo in die dri ve, dat dit het mo ment van ster ven

kan uit stel len of zelfs kan voorkomen. Mijn begeleiders zeggen hierover: 

“Dit mo ment van ver schui vend ster ven wordt veel al aang etrof fen

bin nen de ver want schap van dier ba ren en ge lief den. In col lec tie -

ve nood kan de hang naar een lei der ook ster ven voor ko men of

uit stel len. Hier zui ver mee over weg gaan voor komt on no dig ster -

ven”.  

Met an de re woor den: als er echt ge zocht wordt naar ie mand die het an -

ders kan la ten zijn dan dat het is, kan dat ver lang en zo sterk zijn, dat

het de le vens zin weer ver sterkt. Mijn be gel ei ders zeg gen hier over als

waarschuwing:

“Groot spraak dient im mer ver me den te wor den, om dat de ont -

gooche ling die hier mee op ge roe pen wordt als nog ver sneld ster -

ven genereert”. 

Als je wacht op ie mand die ve ran de ring te weeg kan breng en en je

zweng elt dat te hoog aan en zo’n ie mand blijkt niet op te ko men da gen

of is niet in staat aan de ge stel de ver wach ting en of ei sen te vol doen, dan 

krijg je van af het mo ment dat het ze ker is dat je hoop niet uit kan ko -

men, een ver sneld ster ven van men sen die zich daar aan vast ge hou den

heb ben. Men moet zich in re de lijk heid blij ven uit druk ken over wat er

gaande is.
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De verd rink ings dood

We rel dwijd zijn er meer over stro ming en. Dit vraagt om toe ge voeg de

ken nis hoe je een vou dig kunt over lij den in wa ter zon der in de angst en

pa niek te blij ven hang en en ten slot te van uit put ting te sterven.

De verd rink ings dood is geen zwa re dood, maar de ángst voor die dood

maakt het heel zwaar. Je kunt ech ter in wa ter heel een vou dig over lij den,

mits je van uit een wils be sluit in over ga ve je adem ha ling kan ver stil len en 

tot stil stand breng en. Als men sen dat niet wéten en in de pa niek blij ven

en wij ver sprei den geen ken nis over hoe je zacht kan ster ven bij ver-

drink ing, dan laat je men sen on no dig lang in angst en kramp ach tig heid

zit ten, voord at ze uit ver moeid heid dan toch nog over lij den. Dit is een

heel belangrijk thema.

De eer ste stap als een verd rink ings dood niet meer te ke ren is, is aan -

vaar ding zon der te gen wer ping. 

Bij een on tij di ge niet ver ko zen dood, mid dels wa ter over last die je over -

spoelt en waar je ook naar bes te kun nen geen weer stand aan kunt bie -

den, is het nood za ke lijk voor je ei gen zie len heil, dat wat ge schiedt te

aan vaar den zon der te gen wer ping. Het vraagt dan ont span ning van geest, 

ont span ning van lichaams ei gen heid en een ver tra ging van het adem ha -

lings rit me. Indien mo ge lijk het om hoog schou wen naar de he mel en het

dur ven je te laten wegzinken in de watermassa.

Gees te lij ke over ga ve om je spie ren en je over le vings drift tot rust te ma -

nen. 

Wan neer je steeds verd er weg ge zo gen wordt, word je tot stik kends toe

be nauwd en dat is een heel cru ci aal mo ment. Als je na me lijk op dat mo -
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 Sa men vat ting van de zes keu ze mo ge lijk he den van de ziel:  

1) Er zijn men sen waar van de ziel weet dat het be ter is om te ster ven

2) Le vens be ëindiging voort ko mend uit vrije keu ze van aan vaar ding

 van wat is.

3) Als je aang eraakt bent om te ster ven en niet tot over ga ve kan 

ko men, ver leng je je lij den en doods strijd.

4) De vier de va ri ant gaat over hen die blij ven le ven en ont zet tend

lij den, maar van uit een verd iep te ziels keu ze een ver nieuw de 

le vens op dracht aang aan.

5) Een vijf de type mens is de ge ne die blijft le ven niet van uit een 

in ner lij ke ziels keu ze, maar van uit strijd vaar dig heid om zijn ver haal

 te ha len.

6) Va ri ant zes be treft per so nen die zelf hun ster ven uit stel len op

 grond van ver lang en om ver wan ten nog te kun nen ont moe ten.



ment in pa niek raakt, ga je te gen strib be len. Dan gaan je ar men flad de -

ren om weer bo ven te ko men en je be nen wor den rus te loos, want de

nor ma le pe ris tal tiek van je lichaam is dat je om hoog wil. Het vraagt dan

een gees te lij ke over ga ve om je spie ren en je over le vings drift tot rust te

ma nen en de adem ha ling stil te gaan leg gen. Je bent op dat mo ment al

in een ver tra ging en dient de adem ha ling niet meer uit te no di gen. (Het

let ter lijk mond-adem ha len on der wa ter wordt steeds min der ver kie se lijk,

want je zou water binnen in je neus en in je longen krijgen.) 

Er is een wils be sluit no dig om je adem ha ling tot stil stand te breng en.

De adem ha ling ver stil len en tot stil stand breng en ge beurt vaak – hoe te -

gen strij dig dit ook mag klink en – van uit een wils be kracht i ging die voort -

komt uit over ga ve. Om dat te on der steu nen kan het be lang rijk zijn om in 

de wa ter mas sa te kij ken. Dat is vaak niet af schri kwek kend. Het voelt als -

of je in een soort gla zen knik ke re ner gie te recht komt. Je weet wel, die

trans pa ran te gla zen knik kers, die we vroe ger als kind had den. Je lichaam 

geeft nog lucht bel le tjes af (en die klei ne lucht bol le tjes zie je soms ook in

knik kers). Je glijdt nu steeds die per weg in de watermassa, als het om

diep water gaat.

Hier na gaat het heel snel, nog even een soort brui sen de im puls ge volgd

door adem stil stand en dan ben je weg.

Nu moet ik heel ge de tail leerd gaan kij ken. Het eer ste beeld dat ik waar -

neem is dat de ze nuw cel len in het lichaam hun func tie gaan ver lie zen.

Die ra ken als het ware be kneld, wor den in aan vang im puls rij ker, als of ze

brui sen der wor den. Als dat sta di um ing etre den is, gaat het heel snel. Er

treedt dus even een soort op flak ke ring op, zo als een arm die slaapt, in -

eens gaat brui sen als het bloed er weer door gaat stro men. Het is als of

er een soort tij de lij ke door prik ke ling (brui sing) plaats vindt en als of er

daar na een ver stil de atmosfeer optreedt waar je in weg deint. 

Het verd rink ings pro ces nog maals be schre ven zo als ge voeld.   

Ma rie ke: Ik zal vra gen of mijn (on stof fe lij ke) be gel ei ders mij het be doel -

de kun nen la ten voelen.

1) Het eer ste beeld dat ik voel, is dat het wa ter als het ware als een

zach te om hel zing om je heen gaat lig gen. Hoe die per je in het wa ter

weg zakt, hoe sta bie ler de wa ter mas sa is. Daar zit geen on rust meer

te wer ken.

2) Ver vol gens is het als of het huid prik ke len de ni veau van wa ter af -

neemt, om dat je als het ware vol strekt om ge ven bent met wa ter zon -

der dat er nog dei ning in zit. 

De wa ter mas sa is zo ko los saal dat je er he le maal ver stild en

op ge no men in raakt. 

De wa ter mas sa is een soort om hel zing aan het wor den.
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3) De wa ter mas sa maakt ook dat je in een soort ver ge tel heid te -

rechtkomt. Door dat de zuur stof uit ge put is in je lichaam, ver ster ven

de her sen cel len ver sneld en houdt de her in ne ring op te be staan. Het

pa niek ge voel met be trek king tot over le ven den die je niet meer zal

zien, raakt let ter lijk in de ver ge tel heid.

4) Op het mo ment waar op het ster ven dan fei te lijk plaats vindt, ben je

op ge no men in een wa ter mas sa, wat al een heel sub tie le vorm is die

het los laat pro ces ver ge mak ke lijkt. 

In wa ter la ten stof fen (dus ook wij zelf) ge mak ke lijk hun fre quen tie los.

Zo als wij we ten, la ten heel veel stof fen op aar de ge mak ke lijk hun fre -

quen tie en ei gen heid los in wa ter. Wa ter is te meng en met van al les en

nog wat. Dus het ele ment ‘water’ is een ele ment waar je niet be vreesd

voor hoeft te zijn als je uit je lichaam treedt na let ter lijk overlijden.

De verd rink ings dood is als het ware een weg glij dend ver ster ven en ge -

beurt in een kort tijds be stek. Ik wil me niet aan exac te mi nu ten wa gen,

maar in door snee kun nen men sen niet lang er dan hoog uit 4 á 5 mi nu ten

zon der zuur stof en dan is het al over. Het is dus geen lang lij dens pro ces.

Het is ei gen lijk te ver kie zen bo ven een an de re dood, zo als een hong er -

dood, want het heeft geen hoge fy sie ke pijnbelasting en het is

kortdurend.

Is on be wust ster ven bij dood bloe den na de lig voor de ziel?

Vraag: Ik heb hier nog een vraag over. Ik heb zelf de er va ring ge had van 

weg zak ken door te veel bloed ver lies. Dat heeft mijn angst voor de dood

let ter lijk weg ge no men. Het is die zelf de ver stil ling waar ik jou over hoor de 

spre ken bij de verd rink ings dood. Ik heb er wel als (re gres sie)the ra peut

een vraag over, want het is toch een vorm van on be wust ster ven om dat

je in een an de re be wust zijns laag komt. Mijn vraag aan jou is dan ook:

wat heeft dit voor consequenties voor de ziel? 

Het pro ces van dood bloe den is enigs zins te ver ge lij ken met de verd rink -

ings dood. Bij leeg bloe den is er ech ter geen be wus te over ga ve aan de

orde, bij verd rink ing wel.

Ma rie ke: Ik zal eerst het pro ces be schrij ven. Wat ik er vaar: er ont staat

een enor me lus te loos heid bij bloed ver lies. Als dat heel hef tig wordt,

wordt het hoofd leeg: je denkt niet meer. Ver vol gens  wordt de pols slag

su per laag en het lichaam be we gings loos want er is geen puf, maar ook

geen oproep meer tot be we gen. Dus er treedt een vol strek te mat heid in

om dat er geen weer stand is van uit de psyche en het denk en, om dat het

ge voel geen weer woord heeft, want het heeft geen hef ti ge emo tie pa raat

(want hoe kun je zon der bloed nog vu rig wor den). Het is een zacht weg -

glij den in een fy siek ster vens pro ces. Het is niet na de lig voor de ziel, om -

dat je als het ware het lichaam met een uit woont. Ja, dat is het woord:

het lichaam wordt uit ge woond. Het bloed is een heel be lang rij ke dra ger
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van ziels im pul sen, net zo als or ga nen dat zijn, maar het bloed en de hart -

func tie zijn de mo to ren. Wan neer het bloed zich niet meer van die taak

kan kwij ten, dan is het ook ont sla gen van die plicht. Dus bloed dat in de

aar de of op straat vloeit, heeft niet meer de in ten tie om jouw lichaam

nog tot ac ti vi teit aan te zet ten. Het is enigs zins te ver ge lij ken met de

verd rink ings dood. Alleen maak je daar nog een bewuste overgave mee

en dat is bij het leegbloeden niet aan de orde.

Vraag: Is de verd rink ings dood dan toch trau ma tisch?

Ma rie ke: De verd rink ings dood is trau ma tisch als je niet in de over ga ve

komt. Dat is iets wat je als re gres siet he ra peut kunt mee ne men. Nor maal

kun nen men sen bij be nauwd hei daan val len juist door te ont span nen zo’n

aan val be ter on der con tro le krij gen en daar ver vol gens uit ko men. Maar

als je verd rinkt en be nauwd wordt, kom je er niet meer uit met wel ke

ont span ning ook. Dus dan krijgt de ont span ning een an de re di men sie,

een an de re bij wer king, na me lijk het over ge ven aan ster ven in plaats van

terugkomen in het huidige leven.
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II Hoofdstuk II 

Hulp ver le ning / be gel ei ding van ster ven den  

(Wat heb ben slacht of fers bij een groot scha li ge ramp no dig 

om van uit over ga ve te kun nen sterven).

Inlei ding over (in di vi du e le) ster vens be gel ei ding. 

Stil te is het be lang rijk ste in stru ment bij ster vens be gel ei ding.

Ik werk in de ver ple ging en ja ren ge le den al merk te ik, dat als ik voord at 

ik naar ie mand toe ging die ernstig ziek was, stil werd dat dan ei gen lijk

de druk en de hec tiek van de af de ling van me af vie len en ik er dan ge -

woon he le maal kon zijn voor die per soon op dat moment. 

Ik vond het aan vank elijk span nend en eng en ik was een beet je bang

voor de dood. Wat me op viel was dat wij als hulp ver le ners veel te wei nig

aan dacht en be lang stel ling had den voor de naast be trok ke nen. De fa mi lie 

was soms ei gen lijk al leen maar las tig. Dit is voor mij de ing ang ge weest

om mij zelf af te vra gen, van hoe ben ik hier mee be zig en wat kan ik er

aan bij dra gen om het zo goed mo ge lijk te la ten ver lo pen. Het bleek een

goeie vraag ge weest te zijn, want die vraag heb ik in mijn Ziel ge hoord

en daar ben ik mee aan de slag ge gaan. Ik kreeg al ler lei prak ti sche si tu -

a ties op mijn pad om er mee om te le ren gaan. Ik heb het me ren deel ge -

leerd van de stervende mensen zelf en hun naaste familie. 

Aand acht, rust en lief de als me di cij nen bij ster vens be gel ei ding.

Eli sa beth Kübler-Ross ver tel de dat ‘de stervende’ ei gen lijk onze leer -

mees ter is en ons ver telt hoe hij of zij zijn weg gaat be wan de len. Voor

mij werd het heel dui de lijk dat het lichaam de Tem pel van de Geest en

Ziel is en dat het lichaam spreekt. Mijn vraag werd: hoe kan ik daar in

bij dra gen, ze ker als de me disch tech ni sche kan ten al on der zocht en ge -

daan zijn en er wordt pijnmedicatie gegeven. 

Alles wat no dig is, is al le maal ge re geld. Wat kan ik nog meer doen om

juist het pro ces wat de ster ven den be wan de len, zo op ti maal mo ge lijk te

la ten ver lo pen? Kan ik er wel iets aan doen? Opnieuw kwam ik steeds dat 

stuk je stil te, aan dacht, rust en lief de tegen als medicijn.

In de loop der ja ren ben ik me gaan ont wik ke len en ik heb in mid dels ook

een Hos pi ce op ge richt en het draait al le maal. Er zijn ‘medicijnkastjes’

ont wik keld en die staan vol met pot jes met lief de, met aan dacht en met

al dat soort woor den. Ik denk dat dit iets is wat ie de re hulp ver le ner, on-

ge acht je be roeps groep, in dit werk veld be hoort mee te ne men. Ik zeg

al tijd: als je het hart op de juis te plek hebt, kun je al tijd voor een an der

zor gen en kun je ook ster vens be gel ei ding ondersteunen. 

Ster vens be gel ei ding is ei gen lijk le vens be gel ei ding tot even tu eel ver na

het mo ment van sterven. 
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Ei gen lijk moe ten we pra ten over le vens be gel ei ding tot het mo ment van

ster ven daar is. Ster vens be gel ei ding houdt niet op bij de dood. Ster vens -

be gel ei ding gaat ook door na het ster ven van de per soon zelf. De Ziel

ver laat het lichaam en gaat zijn nieuwe leven in. 

De na be staan den moe ten verd er zon der hun dier ba re hier op aar de. Dat

is een heel an der ter rein waar ster vens be gel ei ding ook mee te ma ken

heeft. Het is niet na een of twee we ken voor bij. Ik merk zelf dat ik soms

be gel ei ding en heb van men sen die in mid dels al ja ren zijn over le den.

Ineens ont moet ik zo ie mand weer in een nieu we ont wik ke ling. Dan is

het niet meer ie mand in de per soon lijk heid zo als ik haar of hem ge kend

heb, maar dan is het een veel ver fijn de re ener gie die dan in een nieu we

fase van ont wik ke ling komt. Ken ne lijk heeft deze ziel dan een aan slui -

tings mo ment bij mijn her ken ning, waar in ik ook weer een her ken ning

heb en waar een voort gang in komt. Zo iets kan wel tien jaar later zijn. 

Men sen met een chro nisch ziek te pro ces en hun naas ten wor den uit ge no -

digd in een be wust wor dings pro ces te stap pen.

Ik wil even te rug naar ge wo ne prak ti sche aard se ding en. Ei gen lijk zijn er

maar twee ma nie ren van ster ven: acuut of chro nisch. Het chro ni sche

sterf pro ces wordt veel al aang ewak kerd door een ziek te pro ces waar ie -

mand in te recht komt. Men wordt zich dan be wust van: ‘O jee, het zou

wel eens kun nen zijn, dat ….’  Veel al wordt het ziek te pro ces van kank er

aan de dood ge kop peld. Op het mo ment dat ie mand een slecht nieuws

bood schap krijgt, ge beurt er wel iets. Het le ven van wat ze had den tot de 

dag daar voor, houdt ei gen lijk op. Het houdt in fei te niet op, maar het 

ve ran dert: het wordt nooit meer het zelf de en het wordt nooit meer het

oude. Men moet van af dat mo ment le ren le ven met (in dit ge val) een

kank er pro ces, ook al komt er ge ne zing of ver be te ring. Als er iets ve ran -

dert in dat pro ces, dan wordt het di rect weer even 

te rug ge kop peld naar de eer ste schok. Ei gen lijk is dat het mo ment waar -

op men sen be wust moe ten wor den van: wat is dood gaan ei gen lijk? Dat is 

zo’n, ja, ik noem het een poort van de ziel. De mens zou op dat mo ment

die ener gie van: er is ‘meer’, toe kun nen la ten en soms doet hij dat en

soms doet hij dat he le maal niet. Dat hangt af van het pro ces van de per -

soon. Dat is een be lang rijk ele ment van het chro ni sche stervensproces. 

Een an der stuk van dit pro ces is, dat ie der die ie mand in zijn naas te om -

ge ving heeft ver lo ren, ook wordt ge con fron teerd met die vra gen. Wat is

dood? Wat is le ven? Hoe zit het met de ziels ener gie? Wat is lief de? Al die

hele ba sa le le vens ele men ten ko men naar vo ren. Dus men sen die hun

naas ten ver lie zen, wor den even eens uit ge no digd in een bewustwordings-

pro ces te stap pen. 

Een acu te dood vraagt een an der be gel ei dings pro ces dan een chro nisch

sterf pro ces.

Een acu te dood is een hele plot se linge on ver wach te ma nier van ster ven.

Dat kan op ver schil len de ma nie ren ge beu ren, maar het is heel ab rupt.

Het vraagt een an der be gel ei dings pro ces dan het chro ni sche sterf pro ces.
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Voor de na be staan den hakt de acu te dood vaak zo sterk in hun le ven, dat 

de schok meer een shock is. De schok van: ‘O jee, hij gaat dood, wordt

meer een shock en dat heeft een enor me uit wer king ook in het fy sie ke

lichaam, want we ma ken al le maal che mi sche stof fen aan met al ler lei uit -

wis se ling en, ook in het ver wer kings pro ces. Als ie mand ge con fron teerd

wordt met het over lij den van ie mand en daard oor ‘in shock’ raakt, dan

krijg je een ver traagd of ve ran derd rouw pro ces en daar moet een an de re 

be na de ring voor zijn. De over le de ne on der gaat die shock vaak ook en is

zich daard oor niet al tijd be wust dat hij over ge gaan is . De be gel ei ding

van de overledene hierbij is heel essentieel. Daar kom ik straks op terug.

Heb ik mijn in ner lijk op ge ruimd om op ster vens reis te gaan?

Naar mate we een aan tal ke ren in onze om ge ving heb ben mee ge maakt

dat men sen kun nen ster ven, dat ‘we’ dood kun nen gaan, wor den we er

zelf steeds be wus ter van, dat het le ven zelf ei gen lijk een chro nisch pro -

ces van ster ven is. Dan zijn we een klein beet je op de goe de weg. We

gaan ons be wus ter ver bin den met al ler lei zie lenk wa li tei ten in ons. Ik zeg

wel eens: we be rei den ons be ter voor op een va kan tie, dan op ons mo ge -

lij ke ster ven. Voor een va kan tie re gel ik dat de buur vrouw de plant jes

doet, de hond er gens is, er een adres ach ter ge la ten wordt waar ik naar

toe ga en de kof fers ge pakt zijn, etc.. Maar wat re gel ik voor het ster -

ven? Heb ik een adres ach ter ge la ten van waar ik naar toe ga, heb ik mijn 

kof fers ge pakt, mijn spul len op ge ruimd, heb ik mijn in ner lijk op ge ruimd?

Dit is iets wat ik al tijd graag mee geef, zo zou den we moe ten gaan na -

denk en. Ben ik be reid, ben ik in ner lijk klaar, dan mag de tijd er zijn dat

ik ook klaar ben om te gaan. Dat zou de ideale levenshouding kunnen

zijn.

Leef ik zo, dat ik ook in ner lijk klaar ben om acuut te ster ven bij een

ramp? Een na tuur lijk sterf pro ces heeft een an der ener gie veld dan het

over lij den bij een ramp of ong eluk.

Bij een gro te ramp ster ven is een heel an de re ma nier van over gaan, om -

dat we vaak heel on be wust in zo’n si tu a tie te recht ko men. Ei gen lijk zou -

den we al le maal weer op een na tuur lij ke ma nier moe ten kun nen ster ven, 

ge woon je le ven le ven, je ziels ont wik ke ling gaan. Ui tein de lijk is de tijd

dan rijp dat je je lichaam mag ver la ten en de vol gen de fase in mag gaan

met de ver bin ding met het Licht. Ver lich ting wil zeg gen: je zelf zo da nig

oplich ten dat het rij pings pro ces zich helemaal ontvouwt. Dit gebeurt heel 

vaak niet. 

Ziek te is een ma nier om te kun nen ster ven; ou der dom is een ma nier om

te kun nen ster ven. Een ong eluk is een ma nier om te ster ven en te vens

een soort trau ma, een soort ramp. 

Naar mate we meer in con flict ko men met het le ven, zijn er zelf do ding en 

eu tha na sie, een vorm van kie zen voor niet meer verd er kun nen le ven.

We heb ben ram pen en mis drij ven waar we aan kun nen over lij den. Dat

zijn zo’n beet je de categorieën. 
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Als we pra ten over een ramp, voel je een heel an der ener gie veld dan

wan neer we pra ten over een na tuur lijk pro ces. Bij het na tuur lij ke sterf -

pro ces ont vouwt zich het Licht en dat zie je ook in de om ge ving. Als

men sen in een na tuur lijk pro ces kun nen ster ven, dan is ei gen lijk ie der -

een op een ge ge ven mo ment te vre den. Ie der een voelt zich er ‘licht’ bij,

voelt zich daar he le maal in ge kend. Bij een ziek te pro ces zit er een ver -

zwa ring in af hank elijk van het be wust zijn van de per soon die het ziek te -

pro ces heeft, maar ook af hank elijk van de soort ziekte en de bijkomende

klachten en aandoeningen. 

Het ster ven is een hei lig mo ment. Elk ster ven is an ders. Vul als hulp ver -

le ners niets in. 

Maak je leeg, wees stil en ver bind je met de ziels ener gie van de an der. 

Ik schet ste het hele ter rein van de ster vens be gel ei ding. Wat ik als hulp -

ver le ner daar in heel es sen tieel vind, is voort du rend van uit de stil te con -

tact ma ken met de zie le ne ner gie van die an der. En die an der, de

ster vende, heeft weer con nec ties met zijn verwanten en naasten.

In het pro ces van be gel ei den word je als hulp ver le ner voort du rend uit ge -

no digd van uit de stil te, van uit het Licht, de ruim tes te zui ve ren. Dat is de 

ene keer veel har der wer ken en veel ing ewik kel der dan de an de re keer.

Be lang rijk is te be sef fen dat we altijd zelfhulp hebben. 

Een hulpverle ner is ei gen lijk ie mand die hulp brengt van ver. Alleen in je

een tje kun je het niet kla ren. Het is een ver bin ding, voort du rend meer en 

meer in ver bin ding ko men met de ziels ener gie en de licht we zens, om uit- 

ein de lijk de ge ne die gaat ster ven en het pro ces wat zich daar in ont vouwt 

en verd er zal gaan vol trek ken, van uit Licht en Lief de te kun nen re a li se -

ren. Dat is het proces van sterven.

Het ster ven zelf vind ik al tijd een hei lig mo ment. Ie de re keer als ik een

be gel ei ding mag doen, dan ga ik er toch weer naar toe met het idee van: 

“Ik weet het niet”. Ik pro beer he le maal leeg te zijn. Ik pro beer niet alle

ba ga ge die ik in mid dels heb ge kre gen daar te gaan invullen. 

Ik weet niet hoe hij of zij moet gaan ster ven. Ik ken zijn bood schap niet.

Ik ken zijn ge heim co de niet. Ik voel me wel uit ge no digd om in die ge -

heim co de deel ge noot te wor den en daar in te on der steu nen. Het ster ven

zelf is de vrij wa ring van die ge heim co de, als je ziet dat ie mand in vre de,

in liefde en licht sterft.

 

Ie der gaat zo zijn ei gen ma nier van le ven en ster ven aan.

In de prak tijk kom ik nog heel vaak te gen dat men sen in angst ster ven.

Ze pro be ren zo ge span nen en ver krampt het lichaam te ver la ten, dat het

als maar niet lukt dat ge vecht, die strijd. Ik zie het nog ge re geld in ad ver -

ten ties: “Hij heeft zijn strijd waar dig ge stre den”. Dat is ei gen lijk heel

pijn lijk, als we dat nog te genk omen. Aan de an de re kant merk ik, dat je

het niet al tijd kunt voor ko men. Het is de weg die ie mand moet gaan. Ie -

mand gaat zo zijn ei gen ma nier van leven en sterven aan. 
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Inzicht in het waar om van de reu te len de adem ha ling helpt de naas ten

zon der angst dit sta di um aan te zien en bij te dra gen aan een ont span -

nen ster vens pro ces.

Fy sie ke ver schijn se len bij het mo ment van ster ven zijn heel be lang rijk

voor de hulp ver le ner om in de ga ten te hou den. Ik weet bij voor beeld niet 

of jul lie be kend zijn met de reu te len de adem ha ling. Van de naas te fa mi lie 

hoor ik vaak dat ze dat zo eng vin den. Ter wijl wat er in het lichaam van

de ster ven de ge beurt, be hulp zaam is voor het ster ven zelf. Hij is ei gen lijk 

be zig ruim te te ma ken, op te rui men, be paal de pro ces sen gaan de te la -

ten zijn zo dat die los kun nen we ken. Er ko men verd oven de stof fen vrij,

waard oor het fy sie ke lichaam be wus te lo zer raakt. Als wij dan van uit

angst, on ze ker heid of ge span nen heid naast een ster ven de zit ten van: ‘O

jee dat reu te len, ie mand lijdt zo erg’, dan ma ken we het zwaar der voor

de ge ne om te gaan. Ik leg al tijd uit dat er op dat mo ment in het lichaam

be paal de stof fen vrij ko men, die er voor zor gen dat de pijn sig na len van

het lichaam ve ran de ren. Dat het iets is wat bij het lichaam hoort en waar 

de persoon zelf die dan in coma raakt, op zich niet zoveel last van hoeft

te hebben. Ik no dig de naas ten uit om niet in die adem reu tel mee te

gaan. Als ze dat wel doen, hou den ze hun adem in zo van: is dit de laat -

ste? Je voelt dan dat er een span nings veld ont staat. Ik no dig ze uit om in 

ont span ning aan we zig te zijn en hun ei gen adem te ade men en te ont -

span nen. Ik vraag hen van uit die ver bin ding de per soon die gaat over lij -

den uit te no di gen de weg naar be vrij ding naar los la ten te gaan. Het zijn

soms hele klei ne tips die je men sen op die ma nier kan aan rei ken, maar

het is van we zen lijk be lang voor degene die gaat sterven. 

Wees stil op, rond en na het mo ment van ster ven. Wijs de fa mi lie erop

dat er nog adem stui pen ko men als de hart slag al ge stopt is. 

Het ge hoor van de ster ven de is su per ge voe lig. Ik praat op dit mo ment op 

zich niet zo heel erg hard maar voor een ster ven de is dit al heel hard en

dat doet pijn. De ge hoor gang heeft hele ge voe li ge ze nu wen en die moe -

ten als het ware mee gaan in de hei li ge ener gie. De ge ne die gaat ster ven

wil stil te, die wil in rust in het licht kun nen ko men. Hoe meer wij pra ten

(ze ker als wij pra ten óver de per soon en niet met de per soon), hoe meer

pijnlijke kwetsuren. 

Het is heel mooi om te zien hoe ie mand zijn laat ste adem uit blaast. Vaak

zie je nog een paar keer een soort adem stuip voord at ie mand echt over -

lijdt. Ik wijs de fa mi lie er op wan neer het komt. Op het mo ment dat ze

zien dat het gaat ge beu ren, zeg ik: ‘Er komt nog een paar keer een

adem be we ging. Het lichaam is nog niet he le maal klaar, is ei gen lijk nog

be zig met de be vrij ding van de Ziel maar er is al geen hart slag meer, er

zit ten nog een paar trek king en in.’ Als men sen dat niet we ten, dan wor -

den ze daar bang van en dan ga je toch op het al ler laat ste mo ment, ter -

wijl ei gen lijk de poort naar het he mels pa ra dijs openg aat, nog

verd ich ten. Het is heel be lang rijk om daar men sen in te coachen. Ik kan
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daar na tuur lijk nog heel lang spe ci fie ker op in gaan, maar dat wil ik nu

even laten. 

Ook stil te hand ha ven bij de laat ste zorg na het mo ment van ster ven. De

laat ste zorg als een soort dans van dank baar heid aan het lichaam. 

Als ie mand over le den is, ook dan is het heel be lang rijk om stil te te blij -

ven ho no re ren. Dat wil niet zeg gen dat er geen ac ti vi tei ten kun nen

plaats vin den, maar je kunt ook in be we ging stil zijn. Dus dat wat ge daan

moet wor den, kan ge beu ren. Hoe meer wij ech ter, in ie der ge val een be -

paal de tijd het lichaam met rust dur ven la ten, hoe be ter het is voor de -

ge ne die is ge stor ven. Dus rust en stil te in de ka mer waar ie mand mag

ster ven. De laat ste zorg heet in de wan del gang en: het af leg gen. Het is

een heel mooi woord en te ge lij ker tijd een naar woord, want het res pect

van uit het hel pen van ie mand bij het af leg gen van zijn lichaam is toch

een an de re be na de ring. Ik be ti tel het eer der als de laat ste zorg, om dat ik 

in de ver ple ging heel erg be zig ben met een at ti tu de ve ran de ring. Het ge -

ven van die laat ste zorg zou je ei gen lijk kun nen zien als een bal se ming,

als een soort van dans als dank baar heid voor het lichaam. Ik no dig de fa -

mi lie daar bij uit om veel initiatief te nemen. Dit is een gebied waar nog

veel aandacht naar toe zou mogen gaan.

 

Ook de over le de ne maakt een rouw pro ces door.

Als we dan de fase van be gra ven of cre me ren ach ter de rug heb ben en

men sen stap pen de rouw tijd in, dan is het nog steeds zo dat de ge stor -

ve ne ook rouwt. Die moet als het ware in zijn nieu we le ven zijn weg nog

vin den. Afhank elijk van zijn be wust zijn en zijn wel of niet ge richt ver bon -

den zijn met de ziels ener gie en de ener gie van de eng elen, zal die ont -

wik ke ling ge mak ke lij ker zijn of niet. Hier naast rou wen de na be staan den.

De ma nier waar op is es sen tieel. Als ik rouw met vast hou den of met te -

rug ha len van de over le de ne, maak ik het moei lij ker voor de over le de ne

om los te la ten. Maar als de over le de ne zelf nog niet klaar was om te

ster ven, dan wordt het voor hem of haar nog moei lij ker om los te la ten.

Van daar dat het rouw pro ces niet in een paar we ken of een paar maan den 

klaar is. Het is te zien als een con ti nu pro ces, waar je mis schien de rest

van je le ven van tijd tot tijd mee ver bon den bent. Daar be gon ik straks

mee, ie mand die ge stor ven is doet wel eens een be roep op me. Bei den

ko men we dan in onze ont wik ke ling weer een stapje verd er. Na zorg is

niet iets van tijd, na zorg is meer iets van kwa li teit van be vrij ding: ie -

mand hel pen zich te rich ten op het licht, en zelf als na be staan de voort te 

gaan tot dat jouw leven klaar is om in het bewustzijn van de verbinding

met het licht het overlijden aan te gaan. 

Inspi ra tie van uit het in di vi du e le ster vens pro ces ten be hoe ve van een

groot scha lig ster vens pro ces bij een ramp.

Ik denk dat ik het hier even bij moet la ten voor wat be treft het in di vi du e -

le pro ces. Als je kijkt naar zo’n gro te ramp, dan ko men er heel veel tur -
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bu len ties bij. Ie der mens is ech ter ook een in di vi du. Dus wat in het

klei ne nu ver teld is, kun nen we uit waai e ren naar het grote.

Di a loog Ma rie ke de Vrij en Anna So fia van Hooijd onk over mo ge -

lijk he den van ster vens be gel ei ding bij groot scha lig ster ven

Vraag Ma rie ke aan Anna So fia: Jij hebt een rij ke er va ring op het ge bied

van in di vi du e le ster vens be gel ei ding. Daar om ben jij bij uit stek ie mand

om de vraag aan te stel len wat je per soon lijk zou doen als je zelf op een

di rec te wij ze (voor zo ver je dat kunt in schat ten) met mas sa le sterf te te

ma ken zou krij gen. Ik weet niet wat er met jou per soon lijk zou ge beu ren

wan neer je in eens in een veld zou staan waar hon der den men sen zijn,

deels le vend, deels ster vend en an de ren al dood. Heb jij een idee wat

pri mair in jou op zou ko men, ter wijl er een te kort aan hulp ver le ners is?                                 
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Sa men vat ting van de be lang rij ke as pec ten bij in di vi du e le ster vens be -

gel ei ding:

 Stil te is het be lang rijk ste in stru ment bij ster vens be gel ei ding 

 Aand acht, rust en lief de als me di cij nen bij ster vens be gel ei ding.

 Ster vens be gel ei ding is ei gen lijk le vens be gel ei ding tot even tu eel ver

na het mo ment van ster ven.

 Men sen met een chro nisch ziek te pro ces en hun naas ten wor den uit -

ge no digd in een be wust wor dings pro ces te stap pen. 

 Een acu te dood vraagt een an der be gel ei dings pro ces dan een chro -

nisch sterf pro ces.

 Heb ik mijn in ner lijk op ge ruimd om op ster vens reis te gaan?

 Leef ik zo, dat ik ook in ner lijk klaar ben om acuut te ster ven bij een

ramp? Een na tuur lijk sterf pro ces heeft een an der ener gie veld dan het 

over lij den bij een ramp of ong eluk.

 Het ster ven is een hei lig mo ment. Elke ster ven is an ders. Vul als

hulp ver le ners niets in. Maak je leeg, wees stil en ver bind je met de

zie le ne ner gie van de an der.

 Ie der gaat zo zijn ei gen ma nier van le ven en ster ven aan.

 Inzicht in het waar om van de reu te len de adem ha ling helpt de naas ten 

zon der angst dit sta di um aan te zien en bij te dra gen aan een ont -

span nen ster vens pro ces.

 Wees stil op, rond en na het mo ment van ster ven. Wijs de fa mi lie

erop dat er nog adem stui pen ko men als de hart slag al ge stopt is.

 Ook stil te hand ha ven bij de laat ste zorg na het mo ment van ster ven.

Zie laat ste zorg als een soort dans van dank baar heid aan het

lichaam.

 Ook de over le de ne maakt een rouw pro ces door.

 Inspi ra ties van uit het in di vi du e le ster vens pro ces zijn ook ten be hoe ve 

van een groot scha lig ster vens pro ces bij een ramp van be lang.



Ver bin ding ma ken met de stil te maakt vaak dat je de hand rei king en

krijgt wat je wel of niet mag doen.

Anna So fia van Hooy donk: ik denk al ler eerst dat het een we zen lijk ver -

schil uit maakt of ik op het mo ment van de ramp zelf op de plek aan we zig 

ben of dat ik als hulp ver le ner de mo ge lijk heid heb naar de ramp toe te

gaan. Daar zit een ver schil van benadering in. 

Wan neer je als hulp ver le ner zelf in het ramp ge bied bent ter wijl het ge -

beurt, dan word je ook in de ener gie van het scho ke le ment mee ge no -

men. Het is dus voor alle hulp ver le ners heel be lang rijk voor zich zelf te

we ten hoe ze se con dair of primair reageren. 

In het hulp ver le ner vak ge bied leer je om se con dair te re a ge ren en dit ten

alle tij de pri o ri teit te ge ven. Je leert heel snel in je zelf om te scha ke len.

Naar ma te er een veel heid aan ge won den en over le de nen zijn, moet er

ook een keu ze ge maakt wor den: waar start je?. Wat ik daar straks zei:

ver bin ding ma ken met de stil te maakt vaak dat je de aan rei king en krijgt

wat je wel en niet kunt doen. Het is van we zen lijk be lang om in stil te te

blij ven en je niet in de pa niek te la ten mee zui gen. Bij de men sen ter

plek ke is er na tuur lijk heel veel angst en pa niek. Je moet je daar niet

door la ten be ïnvloeden, dat is een oe fe ning die niet al tijd even mak ke lijk

is. Ik denk dat dit heel wezenlijk is om te doen. 

Zach te pols aan ra king en zacht pra ten be werk stel ligt snel rust in een

ster ven de.

Ma rie ke: Ik krijg wan neer jij praat een beeld dat je zal her ken nen. Jij

zegt: als ik van uit wie ik ben zal zoe ken waar ik het bes te mijn dien sten

aan kan bie den, dan is het daar waar ik ver moed dat het ster ven op

komst is. Het beeld dat ik er heel sterk bij krijg is om con tact te ma ken

met zo ie mand ter wijl er mas sa le druk te en pa niek gaan de is. Het beeld

dat ik krijg is: heel zacht en licht de pol sen aan te ra ken en via een zacht 

stem ge luid con tact te zoe ken. Als je al leen praat, dan gaat dat op in de

druk te van de cha o ti sche ge lui den die gaan de zijn. Het is als of je door de 

com bi na tie van een heel zach te pols aan ra king (daar mee be lem mer je

niet het ster vens pro ces) en zacht pra ten een heel directe snelle

verbinding kunt leggen. 

Anna So fia: Dat is heel her ken baar. Ik heb het op een ge ge ven mo ment

ont dekt in mijn rol als ver pleeg kun di ge. Een van de eer ste ding en die je

doet, is slag aders voe len. Op een ge ge ven ogen blik ont dek te ik dat ik bij

het voe len van pol sen meer voel de, maar ik wist niet pre cies wat ik al le -

maal waar nam. Ik wist wel dat ik in for ma tie kreeg. Ik ben dit ge woon als 

han de ling blij ven toe pas sen in mijn werk. Het is al bij na een au to ma tis -

me. Ik heb dus ont dekt dat het werkt.  

Wie zet je mee in om hulp te ver le nen en wat vraag je van ze?

Ma rie ke: Jij zegt: ik zou ge voe lig wil len zijn in het we ten wie ook in die

hulp ver le nings po si ties kun nen tre den. Ik voel dat meest al in tu ïtief. Als ik

niet oplet, zet ik men sen al op hun plek voord at ik ze uit ge no digd heb en 
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weet wat ze kun nen. Ik ver moed dat dat bij jou pre cies het zelf de gaat.

Als je een be paald in tu ïtief ver mo gen hebt, her ken je men sen aan hun

kwa li tei ten. In zo’n unie ke si tu a tie vraagt het wel licht een an de re vorm

van func ti o ne ren. Als ie der een op de juis te plek het bes te kan ge ven

waar die goed in is, krijg je een col lec tief veld met een enor me meer -

waar de. Dus mijn vraag aan jou is, herken jij dit? 

Anna So fia: Ja, ik her ken dat van uit de cri sis zorg; dan heb je geen tijd

om uit te leg gen. Dus je geeft hele kor te com mu ni ca tie ve commando’s en 

soms op drach ten; soms zijn het echt commando’s. Het mooie is dat de

an der die op dat mo ment de op dracht krijgt, het be grijpt; daar komt ook

geen dis cus sie over. La ter in de eva lu a tie kun je dat met el kaar be -

spreek baar ma ken en er de leer pun ten uit ha len. Op het kri tie ke mo ment 

ech ter we ten en aan vaar den de an de ren (om dat ze ge traind zijn om heel

alert en heel di rect te re a ge ren), dat er één iemand in de groep de

leiding moet hebben.

Alge me ne raad ge ving en voor hulp ver le ners die (mo ge lijk) ster -

ven den bijstaan

 Lang zaam en dui de lijk naar de geest toe spre ken. Als je con tact hebt

met ster ven de men sen, dien je heel lang zaam, vaak zacht en overd ui -

de lijk te spre ken. Er dient voor al ge spro ken te wor den op ge rust stel -

ling naar de Geest toe.

 Het zin tuig veld is heel sterk aang escherpt van men sen die gaan over -

lij den of net zijn over le den. Dat vraagt dat cha os voor ko men dient te

wor den.

De re gu lie re hulp ver le ning is niet be kend met het feit dat het zin tuig -

veld van ie mand die gaat over lij den of net over le den is heel sterk is

aang escherpt. Er is dus bij over le de nen een heel sterk ver mo gen tot

waar ne men ac tief van dat wat ze fei te lijk heb ben ach ter ge la ten. Dat

geeft hen zeer veel in druk ken die ver werkt moe ten wor den. Bij ca la -

mi tei ten is dit ex tra aan de orde. Je moet dus voor ko men dat er ex tra

in druk ken bij ko men, ze ker de eer ste uren na het over lij den. Dat

vraagt dat cha os rond om ie mand die aan het over lij den is, voor ko men 

dient te wor den. Als ie der een be zig is met het red den van de over le -

ven den, dan wordt er te wei nig bij stil ge staan wat de im pact is voor

de ge nen die aan het over lij den zijn of net over le den zijn. 

 Onder steun men sen in af zon de ring en in rust te ster ven. Het is daar -

om be lang rijk dat  per so nen in af zon de ring kun nen ster ven, niet in

een hec ti sche om ge ving. Het lichaam zo veel mo ge lijk in rust la ten lig -

gen, ge ho rig heid af scher men en in dring ing van ge luid voor ko men.
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 Advies: ont wik ke ling spe ci a le veld bed den om ster ven den op een po si -

tie ve ma nier te kun nen iso le ren, om dat je dan meer stil te win ning kunt 

krij gen en meer ge rich te aan we zig heid van uit de on stof fe lij ke we reld

op die plek. 

Het beeld is: een veld bed tien/vijf tien cen ti me ter van de grond, ge -

maakt van voeg baar  ma te ri aal zo dat je lichaams hou ding zich kan

voe gen in dit ma te ri aal en ex tra pijn bij schou ders en heup ge wricht

voor ko men wordt. Ik zie op het veld bed een con struc tie ter hoog te

van het hoofd om de zij kan ten van het ge laat af te scher men met

doek en met een schuin om hoog wij zen de lui fel, zo dat je plat op je

rug lig gend al tijd de He mel ziet. Als je op zo’n veld bed in de open

lucht ge hol pen moet wor den, word je af ge schermd voor het tu mult om 

je heen en te ge lij ker tijd zijn je ogen al tijd ge richt naar de he mel, het

on ein di ge. Dit veld bed zorgt voor maxi ma le rust. De zijf lap pen die nen

om het waar ne mings veld te blok ke ren van wat er aan de zij kan ten

plaats vindt en om het ge luid te ver min de ren, want als je beeld en ge -

luid te ge lij ker tijd krijgt, word je daar heel naar van. Het gaat om een

sim pel veld bed, mak ke lijk te con stru e ren, amper ruimte-innemend

dus makkelijk op te slaan voor als er iets aan de hand is.

 Over stem men de ge lui den weg ha len uit de om ge ving van ster ven den.

Het is ong eloof lijk be lang rijk in de om ge ving van ster ven den rust te

be vor de ren en over stem men de ge lui den weg te ha len of zo veel mo ge -

lijk te ver min de ren. Met name bot te en aan hou den de ge lui den wer ken 

zeer strem mend op ster ven. Dit geldt ook voor in di vi du eel ster ven. 

Als een koel kast een sto rend ge luid af geeft, dan over lijd je niet mak -

ke lijk in de buurt van de koel kast. Heel sim pel. Dus ne ga tie ve ge lui -

den waar mo ge lijk we ren. Voor mas sa le sterf te geldt dan bij voor beeld, 

dat als er veld hos pi ta len in ten ten wor den ge maakt, dat er ma te ri aal

in die ten ten moet zit ten om die bui teng elui den zo veel mo ge lijk weg

te hou den. 

 Bid den en me di te ren op af stand. De ether scho nen bo ven het lichaam: 

dat maakt de be vrij ding van de Ziel uit het lichaam ge mak ke lij ker.

 Goed lachs heid niet door bre ken. Als men sen tij dens het ster ven in

mild heid zijn of haast in goed lachs heid over de ab sur di teit waar in ze

zich be vin den, dan is het be lang rijk dit niet te door bre ken om dat het

de span ning ver min dert en het sterven bevordert. 

 Zorg dra gen voor het lichaam van de over le de ne van uit de in ten tie van 

‘zalving en  ering’, ei gen lijk bij ie de re han de ling die het lichaam aan -

raakt. Was sen is niet al tijd meer mo ge lijk, om dat het lichaam al aan

het ont bin den kan zijn. Doe al les wat je aan het lichaam doet niet

van uit af wij zing of af keer, maar van uit dank baar heid aan het lichaam

om dat het heel lang de Tem pel van de Ziel is ge weest. Zo breng je ei -

gen lijk het be wust zijn van het licha me lijk over le den zijn aan in het be -
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wust zijn van de over le den ziel. Deze krijgt op deze ma nier rust en

lief de naar zich toe om verd er te kun nen rei zen. 

 De ba sis be hoef tes weer op gang breng en voor de na be staan den. 

Anna So fia: Wat voor de op dat mo ment ge schok te men sen de vol gen -

de stap is, is de ba sis be hoef tes op gang breng en zo dat ze weer een

beet je het idee heb ben van: we be gin nen met oprui men; we be gin nen 

met sta bi li se ren; we be gin nen met her op bou wen; ik kom weer aan

mijn voe ding en aan mijn drink en. Co ach hen daar in, dat is heel ba -

saal. Het is heel be lang rijk om dat ze dan lang zaam door de shock

heen kun nen ko men. Het zijn hele prin ci pi ële klei ne ba sis be hoef tes,

dat ze weer een dak bo ven hun hoofd krij gen al is het maar een kar -

ton nen doos, maar ze moe ten iets heb ben om vei lig heid te voe len. Zo -

dra het be sef wat er ge beurd is, is door ge drong en, kan de nazorg

beginnen.

 Ne ga tie ve vi bra ties in je hart cha kra in ade men en ver vol gens via dit -

zelf de cha kra als lief de  uit ade men en te rug ge ven.

André Schaap6: In het Ti be taan se Do den boek is er een heel stuk ge -

wijd aan hoe je verd riet, ar moe de en el len de kunt om zet ten naar

lief de. Als er bij voor beeld een ziek ie mand is en je voelt dat je daar

iets voor wilt doen, dan adem je de ne ga tie ve vi bra ties, de ziek te of

wat dan ook in je hart cha kra in en je geeft het ver vol gens te rug als

lief de. Ik heb dit zelf uit ge pro beerd in works hops en het werkt fan tas -

tisch. Dit is het eer ste wat ik zou doen. Dit kun je ook voor de hele

aar de doen, ze ker met een groep men sen. Het uit ade men is heel be -

lang rijk. Daar zijn een aan tal tech nie ken voor. Het sim pel ste is: ge -

woon een kaars je voor je en de over ge ble ven ener gie ën of fe ren aan

de vlam. Hoe min der blok ka des je zelf hebt, hoe min der er blijft zit ten.

Hoe ver taal je het con tact ma ken met de ziel voor men sen die er nog

nooit van ge hoord heb ben?

Anna So fia: Mijn eer ste in steek is dan al tijd te gen men sen te zeg gen:

spreek van uit je hart. Ie der mens heeft een hart en ie der mens heeft lief -

de. Ik praat dan he le maal niet over ziels ener gie. Ik vraag bij voor beeld:

‘Wat voel je als je va der niet meer kan pra ten?’ Zeg dat ge woon te gen

hem van uit je hart, het hoeft niet eens met je stem te zijn. Als je je hart

laat spre ken en je meldt nog aan je va der wat nog te mel den valt, als je

niks ong ezegd laat, laat dat bij hem niks zit ten en maakt dat hem leeg,

rijp en klaar om te ster ven. Men sen we ten dan wat te zeg gen. Als ik dan

la ter het woord ziel laat val len, her ken nen ze het. Het is in fei te een

stuk je edu ca tie wat je op dat mo ment ter plek ke doet met men sen. 

6
 André Schaap, na tuur ge nees kin dig the ra peut, is kern groeplid van STNL
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Dit zijn hele prak ti sche klei ne tips. Het helpt ook vaak hele ba sa le licha -

me lij ke za ken te be noe men. Bij voor beeld als er darm ge lui den zijn en je

legt uit dat het darm stel sel op be gint te hou den met func ti o ne ren. Dan

zeg je op een ge ge ven mo ment: al les wat met de darm te ma ken heeft,

heeft te ma ken met ma te ri ële za ken. Het houdt op te be staan; het is niet 

meer van be lang voor hem of haar. Dat ver staan men sen, ter wijl ik het

woord spiritueel niet heb laten vallen. 

Be gel ei ding van hel se pij nen (fy siek en emo ti o neel te ge lij ker tijd) 

Hoe ho ger de pijn bel as ting van het lichaam, hoe snel ler ver ij ling plaats

kan vin den waard oor het ziels lichaam los kan la ten.

Ma rie ke : Wat ik ge leerd heb door het wer ken op ziek tes als AIDS en

vraag stuk ken als eu tha na sie en ster ven, is dat hoe ho ger de pijn bel as -

ting van het lichaam is, hoe snel ler de ver ij ling en plaats vin den om het

ziels lichaam los te la ten. Bij ie mand die een hoge pijn nood van uit ac cep -

ta tie pro beert te on der gaan, voor zo ver dat mo ge lijk is, kan de ziel mak -

ke lij ker het lichaam ont vluch ten. Dus ont span ning breng en bij ster ven,

maakt dat het ster ven ver sneld plaats vindt. Pijn be gel ei den naar ont -

span ning toe, kan daar in on der steu nen. Met name fol te ren de pij nen ma -

ken dat de ver wer kings ge bie den die je nog niet door staan hebt, die je

niet ver werkt hebt, door die fol te ren de pij nen los ge klopt wor den. 

De et he ri sche la gen in je lichaam, waar dat al le maal in op ge sla gen ligt,

wor den als het ware he le maal los ge weekt, stul pen uit in het au ra veld en

heb ben vaak twee à drie da gen no dig voor ze het au ra veld ver la ten. Alles 

ech ter wat bui ten het fy sie ke lichaam is ge haald, hoeft niet meer mee

naar de on stof fe lij ke ge bie den. Dus som mi ge men sen heb ben een heel

pijn lijk over lij den, om dat een deel van de verwerking op aarde

achtergelaten wordt in plaats van meegenomen naar de onstoffelijke

gebieden.  

In fei te klop pen de enor me fy sie ke pij nen ener ge tisch de meer zwa re,

mas sie ve, ver wer kings za ken los, zo dat je lich ter in de on stof fe lij ke we -

reld aank omt, dan wan neer je over lijdt ter wijl je et he risch lichaam ook

die (emo ti o ne le) verklontering meeneemt. 

Mijn be le ving is dat psychi sche pijn fy sie ke pijn ver sterkt.. De  sa men-

klon te ring van fy sie ke pijn en psychi sche pijn maakt dat hel se pijn

toeneemt.

Uit leg in an de re woor den.

Op het mo ment dat je een zwaar fy siek lij den on der gaat, zie je vaak dat

niet ver werk te trauma’s op emo ti o neel ni veau, de fy sie ke pijn ver ster ken. 

Het kan dan zijn dat men sen niet al leen on draag lijk lij den er va ren op fy -

siek ni veau, maar ook lij den aan de psychi sche cli max van niet ver werk te 

er va ring en die als het ware in eens sa menk lon te ren met het fy sie ke lij den 
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en een soort laat ste uit stul ping krij gen voord at het let ter lij ke over lij den

plaats vindt. De pijn wordt dan als hels er va ren, want het is fysiek en

emotioneel tegelijkertijd. 

Het vraagt van de hulp ver le ner een heel spe ci fie ke in steek om dat als het 

ware mee óp te kun nen dra gen aan het licht, als ie mand staat voor het

let ter lij ke mo ment van over lij den. Be paal de vor men van hulp ver le ning

zijn dan meer ge ëigend dan an de re. Er zijn vor men van klank, mu ziek en 

be paal de vor men van hulp ver le ning, die de aang eklon ter de emo ties

strómend hou den, die de fy sie ke pijn niet vast doen zet ten, maar dóór

la ten stro men in over ga ve, waard oor juist de op tel som van het lij den

maakt dat je gees te lijk kan ont luch ten, dus gaat ster ven en kan ont hech -

ten. Als je daar en te gen fy siek emo ti o neel gaat ver bin den met het lij den,

be lem mer je het na tuur lij ke stervensproces. De kunst is de overgave, het 

loslaten, het niet meer hech ten aan de emo ties, maar ze door gang te ge -

ven. 

Uit eer de re in spi ra ties weet ik dat je al les wat je híer (op aar de) los laat,

dus ook aan oude emo ties, niet mee neemt op je reis naar de on stof fe lij -

ke ge bie den. Je komt dan let ter lijk met min der ver zwa ring aan, je kan

ge mak ke lij ker je licht ge stal te aan ne men, om dat de za ken hier op aar de

nog los ge la ten zijn. Extre me fy sie ke pijn no digt al tijd uit en be werk stel -

ligt dat de niet ver werk te emo ties in eens los ge klopt wor den met de kans

ze hier te la ten, in plaats van ze ter ver wer king mee te nemen naar de

onstoffelijke gebieden. 

Fy sie ke pijn is vre se lijk maar het heeft een func tie. Als je er op die ma -

nier in gro te mild heid naar kijkt en men sen helpt in over ga ve los te la -

ten, dan ver zwaar je niet hun over lij den want ze ko men dui de lijk lich ter

aan de an de re kant aan. Ik zou haast zeg gen: op het on stof fe lij ke ni veau 

in een ho ge re licht fre quen tie. Dat ver ge mak ke lijkt de hele over gang, hun 

gees te lij ke con sti tu tie daar en de vol gen de in car na tie. Je hoeft dan de

pijn die je hier los ge la ten hebt niet meer mee te ne men. Als je daar en te -

gen niet goed ver werk te pij nen mee neemt naar de on stof fe lij ke we reld,

dan krijg je er daar wel in zicht op aang ebo den, maar je hebt de vol gen de 

in car na tie no dig om ze in di rect te her be le ven via an de re si tu a ties om ze

dan als nog in over ga ve te le ren los la ten. Dus die laat ste mo men ten zijn

van cru ci aal be lang. Bij gro te ca la mi tei ten gaat de groot ste aan dacht

naar de over le ven den, met alle be grip van dien en is er meest al veel te

wei nig ken nis ac tief naar de net over le de nen, of zij die aan het over lij den 

zijn. Díe ken nis willen wij met name vergroten, omdat je met eenvoudige 

hulpmiddelen daar al een enorme bijstand aan kan verlenen. 

Zon der eni ge weer stand toe la ten dat de pijn let ter lijk door het lichaam

gutst is vol doen de, dan kan het au ra veld de pijn op ne men en vrij la ten en 

gaat de ver gees te lij king heel snel.  
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Ma rie ke: Als je de pijn door je heen laat gut sen - zo noem ik dat al tijd -

dan is dat vol doen de. Ik weet nog toen ik jong er was en op ge leid werd

voor dit werk, dat ik pe ri o des had - en die had den met heel oude ding en

soms met vo ri ge le vens te ma ken – dat ik drie, vier da gen al leen maar

oude ener gie ën van pijn en verd riet in een vol strek te open over ga ve aan

het los la ten was. De pijn gut ste eerst let ter lijk door mijn lichaam heen,

kwam ver vol gens in mijn au ra veld te recht en dan duur de het nog een

paar da gen voord at die pijn ge heel bui ten het au ra veld was. Ik werd dan

heel trans pa rant, het was net als of ik geen huid meer had. Ik wist ook al -

tijd dat ik daar door heen moest gaan om dat daar na mijn hart ge groeid

was, mijn mild heid zo veel rui mer was en mijn lief de zo veel gro ter. Ik heb 

toen heel erg ge leerd dat als je zon der weer stand pij nen door gaat, zon -

der daar zelf be lem me ring en in op te werpen, dat dan de vergeestelijking 

razendsnel gaat. 

Dit is pre cies waar men sen met hel se pij nen in zit ten. Er komt een

psycho lo gi sche nood vrij door de fy sie ke nood. Dat neemt oude ding en

mee die niet meer di rect be noem baar hoe ven te zijn. Deze wor den het

au ra veld ing epompt van uit het fy sie ke lichaam wat als het ware gees te -

lijk open scheurt. Het au ra veld kan deze pij nen ver vol gens vrij la ten,

waard oor ze hier op aar de achtergelaten kunnen worden.  

De be gel ei ding is erop ge richt de pij nen niet te gen te hou den, ze mo gen

er pri mair zijn.

Als hulp ver le ner sti mu leer je de ster ven de om de pij nen en emo ties niet

te gen te hou den. Het mag er pri mair zijn. Laat het er zíjn met win ning

van stil te aan de an de re kant. Als ik denk aan de pe ri o de dat ik dit zelf

ben door ge gaan, dan was het mijn ei gen óver ga ve die zo’n die pe stil te

cre ëerde ter wijl de pijn er uit gut ste, dat het veld van stil te in mij zelf

steeds gro ter en die per werd. Je brengt dus je zelf in een ge dra gen stil te

en dat is de diep ste over ga ve. Je bent niet in ge vecht met wat er ge beurt 

en de stil te in wer king is daar op het ant woord. Mijn er va ring is dat je uit-

ein de lijk in de stil te van de Boeddha at mo sfeer te recht komt. Dat werkt

heel lang na, juist als je er niet te gen vecht. Als ik me zelf in die tijd toe -

val lig eens in de spie gel zag in het voor bij gaan, was het net als of mijn

ogen openg ebro ken wa ren, helemaal transparant, totaal waterig, maar

met zóveel liefde.

Het is net als of men sen die plot se ling over lij den, de kans heb ben dit type 

van over ga ve te be trach ten. Ze wor den in een stil te wer king ge bracht wat 

het over lij den ver ge mak ke lijkt. Wat de ver gees te lij king op aar de al te -

weeg brengt waard oor ze heel ge mak ke lijk na dat ze over le den zijn, los la -

ten van zo’n ramp plaats en met een goed lan den in de gees te lij ke we reld. 

Het is goed om hier als groep na der op in te gaan, hoe je dit pro ces fei -

te lijk het bes te kan be gel ei den. Het punt is vaak dat hulp ver le ners zo

bang zijn voor dit soort gevoelens die mensen vrijzetten, dat ze het

afremmen.
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Opmer king (van een deel ne mer):

Ja, dat is heel lo gisch. Als je in je zelf de over ga ve niet kan toe staan, dan

is het veel te con fron te rend als je de over ga ve van de an der gaat voe len. 

Dus het is voor hulp ver le ners ong eloof lijk be lang rijk de over ga ve naar

zich zelf in eer ste in stan tie toe te staan.  

Ma rie ke: ik denk dat om die re den com ple men tai re hulp ver le ners die al -

leen spe ci fie ke hulp ver le ning ge ven aan ster ven den erg no dig zijn in

ramp ge bie den. Zij kun nen ook an de re zorg bie den, maar dit is een ge -

bied waar zij heel sterk in kunnen functioneren. 

Pijn heeft een func tie. Maar haal niet alle pijn weg bij een ster ven de.

Vraag: Moet ie mand zich be wust zijn om wel ke psychi sche  pijn het gaat?

Ma rie ke: Het is niet al tijd in de her in ne ring bij de an der. Het kan zijn dat

er spon ta ne flash backs door men sen heeng aan. Mijn be gel ei ding zegt al -

tijd: ‘Er mag ze ker een be paal de mate van pijn be strij ding ac tief zijn om

het draag baar der te ma ken, maar haal niet alle pijn weg’. (En dat is na -

tuur lijk wat te gen woor dig heel veel plaatsvindt.) 

Vra gen en ant woor den uit de groep 

Hoe komt het dat er al le maal Licht uit een net over le de ne komt?

Vraag uit groep: Mijn moe der is net over le den en ik was er bij. Het was

net of er al le maal Licht uit haar kwam, al le maal kring etjes van Licht.

Waar heeft dat mee te maken?

Ma rie ke: Het is wer ke lijk dat het lichaam zich ver smalt en licht lo zer

wordt. De Geest dijt uit. Jij ziet dat de ziel als het ware het lichaam haast 

ont springt. Het lichaam sluit zich voor de licht fre quen tie die tot dan toe

aan we zig was.       

Heeft me di cijng ebruik in vloed op het ster vens pro ces? 

Anna So fia van Hooy donk: Een van de as pec ten in de pal li a tie ve zorg is

om op een ge ge ven mo ment met het team van be han de laars, fa mi lie en

de pa ti ënt zelf te kij ken of we me di cij nen aan bie den of zo veel mo ge lijk

af bou wen. Dat is de doel stel ling; het lukt in de prak tijk niet al tijd. Het is

merk baar dat het pro ces van ster ven moei lij ker kan zijn met me di cij nen,

dan wan neer ie mand er echt vrij van is. Pijn me di ca tie is be lang rijk ter

on der steu ning. De één heeft een hoge pijn drem pel en de an der een lage. 

Het hangt heel erg af van ie mands con sti tu tie, in stel ling in het le ven en

wat de oor zaak van de pijn is. Wordt de pijn ver oor zaakt door een tu mor, 

vaat kram pen of is er spra ke van zie le pijn. Op een ge ge ven mo ment wil

de zie le pijn dwars door alle pijn me di ca tie heenk omen. Het is als of er

toch nog be paal de ding en uit ge werkt en af ge rond wil len wor den. Dat lukt 

dan op een ge ge ven mo ment niet meer en dat ver oor zaakt dan meer pijn 
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en meer ver kram ping en dat ver traagt en bemoeilijkt het sterfproces. Ik

zie wel eens dat mensen daardoor veel moeilijker kunnen sterven. 

Het is heel be lang rijk om ie de re keer met de ster ven de te zoe ken: wat

ver telt jouw lichaam en wat ver telt jouw ziel. De zorg ver le ning ver toont

hier in in het al ge meen een te kort. We kij ken wel naar het fy sie ke, emo ti -

o ne le, men ta le en even tu eel het so ci a le; dat heb ben we aar dig in the pic -

tu re; daar zijn we in ie der ge val aar dig mee in ont wik ke ling. Het

spi ri tu e le stuk ech ter: het wer ke lijk aan spre ken van de ziel, daar wordt

nog vaak heel raar naar gekeken. 

Hoe eer der je dit stuk kan op pak ken en met ie mand op die ma nier ook

het tra ject gaat be wan de len, hoe be ter dat kan uit wer ken in het ei gen lij -

ke mo ment van sterven. 

Veel me di ca tie is zo con ser ve rend dat het ster ven hierd oor be moei lijkt

wordt.

Aan vul ling Ma rie ke: Ik wil hier nog op aan ha ken. Ik werk al lang er met

art sen op het ge ge ven dat veel me di ca tie zo con ser ve rend is, dat het

ster ven sterk be moei lijkt wordt. Dit brengt een enorm lij dens pro ces te

weeg, want de ziel is klaar, mag weg, maar het lichaam is zo ge con ser -

veerd dat de ziel in zijn fijn stof fe lijk heid het haast niet kan ver la ten. Ook 

als het fei te lij ke over lij den ach ter de rug is en de ziel ei gen lijk in zijn

ziels fre quen tie zou moe ten ko men en licht voe tig en ver ijld zijn vorm

weer aan kan ne men, zie je dat er in het le ven na dit le ven echt een ge -

wen nings tijd no dig is, voord at de ziel zich weer com for ta bel voelt, ont -

hecht van al die ver strak king, van het vastgehouden zijn in een lichaam

wat niet meer voegt. 

Met me di ca tie die con ser ve rend van aard is, mis je het spon ta ne uit tre -

den, het sub tie le re in- en uit gaan in je lichaam rond om het ster ven. Het

heeft con se quen ties en het geeft een be hoor lij ke ver leng ing van de ster -

vens nood. Wij (een groep art sen en ik) zijn de me di cij nen ge de tail leerd

in kaart aan het breng en: wel ke me di cij nen wel en wel ke niet. Het is een

gro te klus, maar heel be lang rijk. Bij be gra fe ni son der ne mers is al lang er

be kend dat lij ken eer der ver ging en en te gen woor dig meer ge con ser veerd 

on der de grond lig gen, om dat we ge woon zijn om voed sel te eten met

veel bij voe ging en waar on der con ser ve rings mid de len en dus da ni ge

medicatie gebruiken dat we niet meer goed vergaan. Dat is een extra

bewijs. 

Heeft dat con se quen ties voor de ziel als je dus ge con ser veerd daar ligt?

Ma rie ke: Ja, het heeft con se quen ties. De Be gel ei ders heb ben in dring end

be schre ven hoe de er va ring is van ie mand die uit zo’n lichaam los raakt

en hoe de nood is om uit dat lichaam te ko men. Je bent fei te lijk klaar

met le ven. Zon der deze za ken was je je lijf al uit ge weest. Dus het is een

on no di ge rek king. Dat wordt vaak als zin loos er va ren. Daar ko men veel

eu tha na sie vra gen uit voort, die niet no dig wa ren ge weest zon der dit

soort za ken. Wat ik in ie der ge val ge zien en be luis terd heb is, dat het
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weer op gang ko men in de on stof fe lij ke we reld moei zaam kan zijn. Het

on stof fe lijk lichaam mist een stuk flexi bi li teit. Dat her stelt zich weer in de 

tijd. Er is even wel spe ci fie ke be gel ei ding aan we zig van uit de on stof fe lij ke 

we reld om het pro ces van ster ven te on der steu nen, maar het ster ven is

wel ge com pli ceer der dan bij het overlijden van iemand die veel minder

medicijnen in zijn lichaam heeft gehad.

Kin der sterf te

Inspi ra ties hoe het die pe trau ma dat bij vol was se nen ont staat bij (mas -

sa le) kin der sterf te an der soor tig be leefd kan wor den, waard oor ge ne zing

van dit trauma plaatsvindt.

Extra ver zach ten de hulp ge wenst bij mas sa le kin der sterf te.

In het hui di ge we reld wij de hulp ver le ner cir cuit is men er te wei nig van

doord rong en dat de trauma’s die op ge lo pen wor den als er kin der sterf te

plaats vindt bij ca la mi tei ten, verd iept in et sen, om dat de vol was se nen die

daar bij zijn als het ware ook in hun ei gen on schuld ver zwaard ge trau ma -

ti seerd wor den. Mijn (Ma rie ke) be gel ei ders heb ben aang ege ven ex tra in -

for ma tie te wil len door ge ven, hoe daar ver zach tend op ing ewerkt kan

wor den met wei nig extra middelen.

De fy sie ke re a li teit is ogen schijn lijk wreed maar de af stem ming op de

licht ge voe lig heid van het kind dat uit het lij den ge plaatst is, werkt he -

lend.

Jonge kin de ren zijn nog niet 100% ge ïncarneerd met een to ta le ziels op -

dracht voor dit le ven. Dat maakt het over lij den mak ke lij ker voor hen.

In we zen is het kind dat over le den is heel bij zon der licht ge voe lig doord at 

na het fy sie ke over lij den het zich nog heel licht bes ten dig kan ge dra gen.

Jonge kin de ren (en zij roe pen juist vaak het on schuld ge voel op in vol -

was se nen) zijn nog niet 100% ge ïncarneerd. Deze in for ma tie is nog niet

zo be kend, maar ik heb hier al tal van in spi ra ties over ge kre gen. Een ziel

komt als hij in car neert maar met een deel van z’n in for ma tie voor dit le -

ven bin nen. Ver vol gens wordt er ong eveer om de 7 jaar als het ware een

nieuw in car na tie pro ces van in for ma tie stro men aan het lichaam toe ge -

voegd om rui mer van be wust zijn de ja ren die voor hem lig gen in te gaan. 

Als een ziel in car neert en als baby ge bo ren wordt, is hier van een be lang -

rijk deel ge ïncarneerd maar daar in ligt nog niet zijn hele ziels po ten tie

voor dat le ven. Dit houdt in dat de lichtgevoeligheid voor de onstoffelijke

wereld nog opener aanwezig is. 

Per 7 jaar wor den er nieu we in for ma ties uit vo ri ge le vens ge ïncarneerd.

Dat wordt niet be wust her in nerd, maar wel als sfe ren her kent. Zo zie je

vaak dat kin de ren in de pu ber tijd een enor me om me keer krij gen. Er in -

car ne ren dan veel ge voe li ge re in for ma tie stro men aang aan de za ken die er 
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nog lig gen van vo ri ge le vens. Daar kun nen pu bers he le maal rus te loos en

ong edu rig van wor den, om dat het met hun normale denken niet te

verklaren is. 

Ver schil in over lij den op ver schil len de leef tij den. (Jonge) kin de ren zijn

licht ge voe li ger, kun nen mak ke lij ker hun lichaam ver la ten en blij ven daar

niet zo emo ti o neel aan kle ven als vol was se nen. 

Je kunt je voor stel len dat als een kind over lijdt tus sen 0 en 7 jaar dat de

licht fre quen tie, de fre quen tie van on be zet heid, nog groot is. Bij kin de ren

van 7 tot 14 jaar is al meer in for ma tie ge ïncarneerd, maar is er ook nog

een re de lijk stuk je on be zet. Hoe ou der je wordt, hoe min der on be zet heid 

er nog is. Een kind dat jong over lijdt is licht ge voe li ger, vlin der lich ter. Dat

maakt dat als kin de ren plot se ling over lij den, ze ook plots klaps uit hun

stof fe lijk lichaam zijn. Ze blij ven daar niet zo aan kle ven, ze hang en niet

zo aan het emo ti o ne le bewustzijn vast, dus laten ze nog makkelijk los. 

Afstem ming op hun gees te lij ke kind je als een ziels ver want schap is he -

lend voor ou ders in hun rouw pro ces.

Als ou ders er open voor zou den zijn, dan is het licht dat het over le den

kind je in zich heeft, een be moe di ging voor het rouw pro ces waar de ou -

ders in gaan stap pen. Dat vraagt een af stem ming op het gees te lij ke

kind je van uit een ziels ver want schap in plaats van op het fy sie ke over le -

den kind je. Als dat meer gang baar zou zijn in een ge meen schap en er

ster ven col lec tief (jonge) kin de ren (bij voor beeld door een bom die op een 

school valt), dan zijn de kin de ren, ook al heb ben ze in een hele ake li ge

si tu a tie ge ze ten, veel licht ge voe li ger na hun over lij den dan een

volwassene die precies hetzelfde meegemaakt heeft. 

Op dat mo ment is de aan we zig heid van per so nen be lang rijk die ou ders

hel pen het kind te gaan voe len zo als het is na het over lij den. Ie de re ou -

der die deze er va ring een maal on der gaan heeft, rouwt anders. 

De aard se re a li teit is, dat het le ven ogen schijn lijk wreed is. Juist om dat

je met een open hart van dit kind hield, heb je een shoc ke ren de er va ring 

op ge daan. Dat is een con fron ta tie. Als je je ech ter ver vol gens open durft

te stel len naar de licht fre quen tie van het kind na het over lij den, dan is

daar op een ver lich ting gaan de. De aan dacht van uit de ziel van de ou ders

voor hun kind richt zich niet meer op het lichaam pje maar op de ziel van

het kind, die zich in de mees te ge val len in een lich te om ge ving be vindt,

waar mee de ou ders zich zo op dat mo ment ook ver bin den. Daar in kan

gro te troost wor den be leefd. Dat maakt dat je wel rouwt om het fy sie ke

heeng aan van je kind, maar dat het niet als een onverbiddelijk einde

wordt ervaren. 

Dit ge dach te goed is ong ewoon. Bij over lij dens dien sten van kin de ren

wordt nooit ge op perd om af te stem men op hoe het kind nu is. Als dit va -

ker zou ge beu ren, zijn er al tijd enk elen bin nen een fa mi lie die daar ge -
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voe lig voor zijn en iets zou den kun nen zeg gen, dat als troost zou kun nen 

door wer ken op an de ren. De af stem ming op de licht ge voe lig heid van het

kind dat uit het lijden geplaatst is, werkt helend. 

Als je op on schuld ni veau aang eraakt wordt, kan je hart ver ruimd wor -

den.

Als je op zo’n on schuld ni veau aang eraakt wordt door lij den van kin de ren, 

dan scheurt je emo ti o ne le af scher ming (af scher men de en ver eng en de

be wust zijns ver nau wing laag) en wordt je hart rui mer als je er goed mee

over weg gaat. Het komt al le maal neer op een grond ac cep ta tie: de re a li -

teit aan vaar den zo als hij zich op dat mo ment fei te lijk zicht baar toont en

daar dan naar beste kunnen mee overweg gaan.

Kin de ren die jong over lij den en al he le maal ge ïncarneerd wa ren, zijn

vaak ho ge re zie len en dus mak ke lij ker in een ho ge re licht fre quen tie te

breng en. 

Ik sprak eens bij de Kübler-Ross Stich ting over het the ma ster ven bij

jonge kin de ren. Ik heb daar een hele be lang rij ke in spi ra tie ont vang en die 

me tot van daag toe is bij ge ble ven. Daar in werd ge zegd dat als kin de ren

heel jong over lij den dat je er in door snee van uit kan gaan, op enk ele uit -

zon de ring en na, dat het al le maal om hoge zie len gaat met al een enor me 

licht ge voe lig heid. Dat kan an ders lig gen rond om mis kra men of vroeg ge -

boor tes, dan kan er ook nog een stuk je angst voor in car na tie in zit ten. Als 

kin de ren ech ter jong over lij den en ze zijn al echt ge ïncarneerd, dan zijn

het vaak ho ge re zie len, dus ook makkelijker in een hogere lichtfrequentie 

te brengen. 

Vraag: waar om over lij den juist hoge zie len zo jong? 

Antwoord Ma rie ke: Het zijn meest al zie len die al veel we tend zijn, sterk

be sef fend, in ner lijk on der hou dend met zich zelf en geen uit gaan de be we -

ging nog no dig heb ben in de bui ten we reld, om dat er in de ei gen in ner lij -

ke kern al een soort Zelf vol maakt heid ge von den is. Dat maakt dat ze

af scheid ne men van het fy sie ke le ven om in het be gel ei der schap voort te

gaan in de on stof fe lij ke ge bie den. Door dat ze de aard se be per king weer

even heb ben on der gaan, ook soms mid dels fy siek lij den, is hun  in voe -

lings ver mo gen naar de aard se staat van be wust zijn weer ver groot waar-

door hun hulp ver le ner schap van uit de on stof fe lij ke ge bie den be ter inge-

leefd kan wor den in di rec te hulp ver le ning naar men sen toe ge richt. Dus

ze zijn door de kort ston di ge aar de gang weer even menselijker bewuster

geworden en kunnen daardoor makkelijker aan linken. 
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Mu ziek bij ster vens be gel ei ding

Flem ming Lehrmann7: Ik ben 30 jaar ge le den als arts uit De ne mar ken

ge ko men om hier na tuur ge nees kun de en ho me o pa thie te doen. Het ging

an ders dan ik had ge dacht. Ik be land de in de ver sla vings zorg, ik heb 8

jaar met al co hol en drugs ver slaaf den ge werkt en daar na 22 jaar in de

ver pleeg huis sec tor, in de ou de ren zorg. Ik heb daar heel veel men sen be -

ge leid in hun laat ste le vens fa se, de fase van chro ni sche ach ter uit gang en 

de fase van ster vens be gel ei ding. In de eer ste 10 jaar ver pleeg huis ster -

vens be gel ei ding vond ik al tijd dat ik heel es sen ti ële ding en mis te, n.l. de

be zie ling, de spi ri tu e le kant. 

In 1995 heb ik Thére se Schröder-She ker ont moet, die de school voor

mu ziek tha na to lo gie heeft op ge richt in Ame ri ka. Het raak te mij zeer en

deed mij be slui ten dat ik het hier mee wil de doen. In de loop van enk ele

ja ren vorm den wij een groep van men sen die be lang stel ling had voor

mu ziek bij ster vens be gel ei ding. Dat heeft er mede toe ge leid dat wij de

werk groep Cus tos in ‘99 heb ben op ge richt (la ter ge kop peld aan stich ting

MAIA foun da ti on in Rot ter dam). We heb ben enk ele ja ren als werk groep

door ge werkt met mu ziek. Enke le groeps le den speel den als mu ziek the ra -

peut of als mu si cus voor de ster ven den in zie ken hui zen en ver pleeg hui -

zen. Die groep is nu tot een ein de ge ko men, maar mijn be lang stel ling

voor ster vens be gel ei ding is het zelf de ge ble ven.

Mu ziek opent de cha kra ‘s, de ziels fa cet ten. 

Mu ziek kan een be lang rij ke fac tor zijn in het ope nen van de cha kra`s.

Mu ziek opent de ziels fa cet ten in de mens en werkt zo doen de mee om

even wicht te ver krij gen in de la gen die nog niet zijn door ge werkt in het

lichaam, de psyche en het le ven. Als dit nog kan ge beu ren in de laat ste

we ken, soms da gen, soms uren, dan kan de ziel vrij door gaan. Het is in

we zen een soort hei li ge taak om men sen te hel pen om dat te kun nen,

want dan wordt hun voort gang veel mak ke lij ker. 

Wel ke vor men van mu ziek zijn bij (aan staand) let ter lijk over lij den qua

gericht heid het meest zui ver af ge stemd op wat de ster ven de of de zo juist 

over le de ne be hoeft om tot in ner lij ke wel daad in zich zelf weer in te ke -

ren?

Ma rie ke: De voor keur is af hank elijk van de ster ven de. Is er geen voor -

keur, dan zijn in stru men ten met ho ge re ijle to nen met een lange na re so -

nan tie in de ver ij ling het meest ge schikt. Er zijn meer de re soor ten

mu ziek haal baar in dit soort si tu a ties. In het ge val dat de ster ven de zelf

een be paal de voor keur heeft voor een in stru ment kan daar re ke ning mee 

ge hou den wor den. Als er geen spe ci a le voor keur bij de ster ven de be wust 

is of ken baar ge maakt kan wor den, dan zijn de vol gen de in stru men ten

(die bin nen onze cul tuur be kend zijn) het meest voor de hand lig gend. 

7
 Flem ming Lehrmann is na tuur arts en ver plee eg huis arts
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 Harp is veel zeg gend. 

 Vi ool spel dat op zwe pend uit lift qua klank kleur is ge schikt. 

 Fluit to nen die ver ij len met een lange na re so nan tie in die ver ij ling. 

 Instru men ten die ho ge re to nen kun nen ver oor za ken waar van de na-

re so nan tie dient te ver ij len zon der gal mend bij ef fect.

 Alle fluis ter zach te in stru men ten die klank en ver sprei den, haast als

geu ren die even langs ko men waai en. Zach te ge luid jes die am per re -

gis treer baar zijn.

De aan zet van het in stru ment moet vloei end zijn in plaats van in breng -

end. De na re so nan tie dient te ver ij len zon der galm. Zang dient een soe -

pel be we gen de in to na tie stroom te heb ben zon der on der bre king en.

Niet ge schikt is bij voor beeld de tri ang el. Het won der lij ke is, ik krijg te

zien waar om een tri ang el niet ge schikt is. Ik zal dit pro be ren uit te leg -

gen. Op het mo ment dat je aan het weg glij den bent en de tri ang el wordt

aang esla gen (het aan slag mo ment is een op stap mo ment), dan haal je ie -

mand uit de ver va ging ter wijl de ver va ging juist zo be lang rijk is. Dit

geeft aan dat bij de zach te re in stru men ten (waar on der de tri ang el nor -

ma li ter zou val len) het op stap mo ment van de muziek alleen maar

vloeiend ingegeven mag worden. 

Mis schien is het goed per in stru ment nog een keer goed te kij ken wat

mo ge lijk is. In het al ge meen die nen de klank en op stij gend van aard te

zijn. De aan zet van het in stru ment moet als het ware vloei end zijn in

plaats van in breng end. De na re so nan tie dient te ver ij len zon der galm. Als 

het met zang op ge luis terd wordt, dan dient het een soe pel be we gen de

zang in to na tie stroom te wor den die voortzéttend is zon der on der bre -

king en, om dat het an ders de stervende weer ‘wakker’ maakt. 

Mantra’s kun nen be hulp zaam zijn in een cul tuur waar deze ge kend wor -

den om rust te breng en in even tu eel aan we zi ge emo ti o ne le hef tig heid.

Daar na die nen an de re klank to nen ing ebracht te wor den om het wer ke lijk

los la ten te be vor de ren.  

In be paal de cul tu ren zijn mantra’s be hulp zaam om dat men mantra’s

kent. De man tra bouwt een sfeer op die ge lijk stem mig aan hou dend is.

Het ver oor zaakt rust en een stil le in ner lij ke be wo gen heid, vaak met

thema’s waar van men vaak niet eens weet dat men daar let ter lijk op in -

seint. Maar de man tra be werk stel ligt het los la ten niet. De man tra kan

rust breng en in de emo ti o ne le hef tig heid van ie mand die fy siek in gro te

nood is en gaat ster ven. Daar na dien je de man tra los te la ten. De man -

tra is de voord rem pel. Je dient dit ver vol gens op te liften door andere

klanktonen in te brengen. 
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Neu ri ën kan ge bruikt wor den ter ega li se ring van de ge voels we reld, maar

daar na dient zang ing ebracht te wor den met een ver ij lend ge luid, ge -

zong en door een of meer de re zang ers(es sen) die zich gees te lijk kun nen

op til len. 

Neu ri ën wordt vaak door mijn be gel ei ders be noemd als een van de be -

lang rijk ste klank en voor men sen die net trauma’s mee ge maakt heb ben,

om dat in het neu ri ën de ge voels we reld ge ëgaliseerd wordt. Als ie mand

bij voor beeld bij ba rens nood of bij an de re fy sie ke of psycho lo gi sche pij -

nen neu ri ënde men sen om zich heen vindt, dan neu tra li se ren al de

‘ongerechtigheden’. Daar na komt ech ter pas de ech te over ga ve. Dat

vraagt een hele an de re klank toon, een an de re in zet om om hoog te be we -

gen. Dan heb je ver ij len de ge lui den no dig, zang in een heel hoog com -

mit ment aan die ho ge re be le vings we reld zon der dat het ge kun steld is of

op ego be rust. Het dient dus ook niet in een over toon ge zong en te wor -

den. Een van de re de nen waar om ik re gel ma tig moei te heb met ope ra en 

ope ret te zang ers is, dat er wel hoge klank en uit ko men maar ze vin den

geen ba sa le rust. Over ga ve aan het ho ge re kan al leen maar van uit een

ba sa le rust in het bek ken. Dus de ge ne die zingt, moet wel die toon hoog -

te kun nen be rei ken maar die moet in het stil le fy sie ke midden kunnen

blijven. Die moet zich niet fysiek maar alleen geestelijk optillen. Dat

kunnen niet alle zangers. 

Harp is veel zeg gend (of an de re in stru ment jes met hoge zang eri ge ge lui -

den) 

De Be gel ei ders zeg gen op nieuw dat harp heel veel zeg gend is. Harp mu -

ziek heeft haast alle ele men ten die be noemd wer den in zich. 

Ik heb wel eens ie mand op een won der lijk in stru ment je zien spe len (een

soort Schots / Iers in stru ment je) met hele hoge zang eri ge ijle stem men.

Het is heel erg de moei te waard om dit soort in stru men ten te in ven ta ri -

se ren. Welk in stru ment wel, welk niet, wel ke klank toon wel, wel ke niet.

Het heeft verd er ook heel erg met de ge voe lig heid van spe len te ma ken.

Welk in stru ment leent zich om de aan zet te ver mij den, als het ware on -

op val lend te laten zijn, meeglijdend en welk niet. 

Ge zong en tek sten hoe ven hier bij niet na de lig te zijn. Thérèse

Schröder-She ker heeft in Ame ri ka voor het eerst harp spel bij over le de -

nen ge ïntroduceerd. Zij zingt tij dens het harp spel. Het is heel spe ci fie ke

zang. Het heeft te ma ken met een enor me ver ij ling in de stem ter wijl ze

zelf in balans is. 

Als de mu ziek vlin der licht heid oproept, dan weet je dat je op het juis te

punt aang eland bent. Tek sten die nen qua in houd ele men ten van licht en

eeu wi ge lief de in zich te dra gen.

Mijn Be gel ei ders zeg gen: als de mu ziek vlin der licht heid oproept, dan

weet je dat je op het juis te punt aang eland bent. Op dit ge bied is heel

veel mo ge lijk, bij voor beeld in sa men zang of in het sa men be spe len van

meer de re in stru men ten mits de ge richt heid zui ver is. Er dient veel oe fe -
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ning voor af plaats te vin den, om dat wan neer men sen het te spon taan ge -

wild op zo’n plek uit voe ren en zich daar van te vo ren niet diep gaand mee 

ing ela ten heb ben, ze dan net niet de juis te af stem ming heb ben en het

kun nen ver sto ren. Ook al is de in ten tie goed, be paal de  klank en kun nen

de an der toch on rus tig stem men of zelfs te rug trek king be werk stel li gen

uit het fei te lij ke los laat pro ces wat gaan de is. Het vraagt oe fe ning voord at 

het kunst baart. Ook voor een gro te in stru men ten des kun di ge verd ient

het aan be ve ling steeds weer heel se rieus en zorg vul dig he le maal op -

nieuw naar de to nen te lui ste ren en op die vlinderlichtheid van ingang te

toetsen en daar de composities op samen te stellen. 

Als er ge spro ken zang of woord in ver bon den gaat wor den, is het be lang -

rijk dat de ele men ten die licht heid te weeg breng en zo als de (let ter lij ke)

lucht, vlin ders of bloe men in de tek sten ge we ven wor den. Alles wat be -

hulp zaam is om de licht heid op te roe pen: het kan po ëtisch zijn, het kan

de eeu wi ge lief de zijn, de ziels ver want schap pen die al tijd blij ven le ven.

Het kan gaan over dat wat het hart ge kend heeft nooit te loor gaat; dat

waar lief de is, al tijd lief de her von den wordt. Dat soort tek sten ge ven

allemaal geruststelling om los te laten. 

Bij groot scha lig ster ven bij een ca la mi teit met alle in di vi du e le be wust -

zijns ni veaus door el kaar heen van ge trau ma ti seer de men sen, ster ven den 

en ge stor ve nen bij een, kan mu ziek bin dend zijn, waard oor ie der zich ge -

dra gen voelt bin nen het pro ces waar in hij staat. Indi vi du eel ge zien komt

het een enk ele keer voor dat ver ge vor der de zie len die over le den zijn dit

niet no dig heb ben, zelf al zo sterk ver lang end zijn verd er te gaan en stil -

te am bi ëren om on stof fe lij ke he mel se  mu ziek op te kun nen vang en. 

Geef daar om im mer in de mu ziek de glans van ver stil ling mee, zo dat zie -

len zich na het let ter lijk over lij den ook mak ke lijk van de klank en kun nen

ont trek ken om hun zie len reis naar de licht ge bie den toe aan te kunnen

vangen.  
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III Hoofdstuk III

Hulp ver le ning aan over le de nen in hun eer ste fase in 

de on stof fe lij ke we reld 

(vi sies en in spi ra ties).

Inlei ding

Er is een we zen lijk ver schil tus sen de hulp ver le ning aan hen die over le -

den zijn en aan hen die over le ven den zijn. Dat loopt op ramp plaat sen

vaak door el kaar heen, ter wijl het be lang rijk is ver zor gers voor over le de -

nen en ver zor gers voor over le ven den in te zet ten. Dit ook in re la tie tot

de ur gen tie vraag van wie het eerst moet wor den weg ge haald op een

plaats van on heil. Het is be lang rijk om daar soms in ge lij kwaar dig heid

naar te kij ken, want als ie mand net over le den is, dan is hij wel is waar

dood, maar het is ook van be lang dat ie mand in rust over gaat. Dit hoofd -

stuk brengt in zich ten naar vo ren hoe je op de plaats des on heil rust kunt

cre ëren en de voor waar den kunt schep pen, zo dat de over le de nen in de

uren na het over lij den let ter lijk kun nen ont hech ten van hun stof fe lijk

lichaam en zon der on no di ge trau ma ta verd er kun nen rei zen in de on stof -

fe lij ke ge bie den. Bij te wei nig in zicht in sterven, ben je alleen met de

overlevenden bezig en dat is dus niet altijd terecht.

Sa men vat ting groeps uit wis se ling.

 

Er zijn meer de re vi sies over ster ven en de pe ri o de erna. 

In het de len over de vi sie van hoe we naar het ster ven kij ken, is het eer -

ste ge voel wat ge deeld werd dat er zo veel di ver se me ning en over het le -

ven na de dood zijn. 

 

a) Er zijn in spi ra ties die er van uit gaan dat er al tijd vol doen de op vang is

op het mo ment dat ie mand over lijdt. Het ster ven was voor af de be -

doe ling. De ziel heeft hier voor al in stem ming ge ge ven. Het ster ven

ver loopt om die re den bij vele men sen vre dig, want het is hun tijd,

dus waar om zou je om zien. 

b) Op dit mo ment zijn er ook door ge ving en dat gro te ram pen (zo als de

Tsu na mi) on derd eel zijn van een groot kos misch her stel plan.waar bij

de vi sie is dat over le de nen di rect door gaan naar de ge bie den van het 

licht.

c) Daar is op ge re a geerd door ie mand die be noem de dat dit toch te veel

als een ju bel stem ming over komt. Het ligt in haar be le ving ge nu an -

ceer der, om dat het men se lijk be toon vraagt, dat het af leg gen van je

men se lijk zijn ver wer king kan vra gen op een men se lijk ni veau,

voord at je in de lich te re at mos fe ren kunt ko men van de he mel ge bie -

den. 
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d) Daar werd op ing egaan door ie mand die zei: wat des ziels is, is niet

al tijd door ge drong en tot in de per soon lijk heids struc tuur van ie mand,

waard oor ie mand to taal ver rast kan zijn om trent dat wat de ziel al tijd 

al ge we ten heeft. Dat kan dus in hou den dat wat des ziels is niet al tijd 

men se lijk ge ïncarneerd er va ren is, zo dat ster ven ook als nood er va -

ren wordt. Het doet so wie so bij veel men sen let ter lijk pijn. Het

vraagt om af scheid ne men. Het vraagt op het men se lijk ni veau het

een en an der. 

e) Daar werd op ing egaan door ie mand van uit de ei gen er va ring van

een eer der over lij den in een vo rig le ven in een oor logs ge bied. De er -

va ring deel ge noot ge weest te zijn aan niet di rect in het licht over ge -

gaan te zijn, het ge voel ge had te heb ben lang er ver ble ven te zijn in

die at mos fe ren, maar ook enigs zins zelfs hulp ge vend ac tief ge weest

te zijn voor der den die daar ook nog wa ren. Tot er een mo ment

kwam van stil te, over zicht en al ge me ne over koe pe len de be zin ning,

voord at ei gen lijk het licht zich he le maal ont sloot en de nieu we fase

aan brak van echt he le maal op ge no men te zijn in een lich te re ge steld -

heid.

Onbe wust ster ven kan trau ma tisch zijn. 

Ie mand ver telt hoe de re ïncarnatietherapie werkt met de trau ma tiek als

ge volg van een eer der ster ven. Hoe on ver werk te pro ces sen aang ehecht

blij ven en mee ge no men wor den naar een volgend leven.

Flem ming Lehrmann voegt toe dat er heel veel on af ge werk te pro ces sen

plaats vin den tij dens het ster ven, met name door ge bruik van me di ca -

men ten, on be grip in de om ge ving van de ster ven de (b.v. in het zie ken -

huis) en als er geen enk ele voor be rei ding is geweest. 

In de on stof fe lij ke we reld zijn zo veel sfe ren (licht fre quen ties) als er in

men sen ac tief zijn. 

Ma rie ke: In de on stof fe lij ke ge bie den zijn zo veel sfe ren, naar ge lang hier

op aar de de sferen in men sen ac tief zijn. Bij het let ter lijk los la ten van de

aar de, word je zo als ik dit er vaar op ge no men in de sfeer van ge lijk ge -

stem den. In die zin zou met name hulp aang ebo den kun nen wor den aan

hen, wiens sfeer duis ter der is, waard oor deze zie len zich bij trau ma tisch

over lij den heel moei lijk kun nen her ori ënteren op een lich te re fre quen tie.

Je zou ze kun nen on der steu nen in hun leer pro ces (dat ook daar verd er

gaat) om licht bes ten di ger te func ti o ne ren, zo dat de na rig heid waaruit ze

komen niet onnodig lang doorresoneert.

Deel ne mer: je ge bruikt het woord fre quen tie, ik denk dat dit heel juist is, 

om dat al les tril ling is. Ook ons be wust zijn.

Met name men sen zon der een ge zon de Ik-ont wik ke ling wor den bij ca la -

mi tei ten ge trau ma ti seerd, om dat de om ge ving ge ïnternaliseerd wordt,
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daar waar het Ik had moe ten hui zen. Het ge volg is een rond gon zend her -

be le ving veld na het over lij den en een niet kunnen ont hech ten. 

Ma rie ke: ik heb lang du rig ge werkt op uit brei ding van the ra pie ën voor

men sen die ge mar teld zijn en daard oor ge trau ma ti seerd. Dat werk is nog 

niet klaar. Er ligt ech ter al heel veel in for ma tie. Het meest cen tra le wat ik 

hier over kan zeg gen is, dat er bij men sen die op aar de le ven zon der een

ge zon de Ik-ont wik ke ling de groot ste trauma’s voor ko men wan neer ze ge -

mar teld wor den of bij een ca la mi teit be trok ken ra ken. Als het na tuur lij ke

Ik dif fuus is en er geen kern plaat sing van de per soon zelf gaan de is

(waard oor de ziel geen goe de aan hech ting heeft ge maakt met de per -

soon lijk heids struc tuur), be werk stel li gen ver won ding en dat men sen gees -

te lijk kun nen gaan dwa len, ze ker na over lij den. Ie mand met een ge zond

Ik-be wust zijn houdt in her in ne ring dat zijn lichaam gemarteld wordt,

maar dat hij meer is dan zijn lichaam. 

Ie mand wiens Ik van na tu re nog niet ge bo ren is, in ter na li seert daar en te -

gen de om ge ving in zich zelf en raakt hierd oor ge trau ma ti seerd. Op het

mo ment van over lij den, is er dan een ge ïnternaliseerde om ge ving ac tief,

waar het Ik had moe ten hui zen. Dan raakt zo ie mand in een rond gon zend 

her be le ving veld na het over lij den. Hij kan zich daar niet goed van ont -

hech ten, om dat de ver bin ding en met het Ik niet goed ge maakt zijn. Je

dient na het over lij den ener ge tisch haast de ziel weer in ver bin ding te

stel len met de na tuur lij ke wil, de ho ge re wil, zo dat hij zich kan ont la den

van de op ge da ne er va ring en en er ont hech ting kan plaats vin den. Hier ligt 

vol gens mij heel veel cru ci a le in for ma tie. Als er spra ke is van een gro te

ca la mi teit en er zijn veel Ik-dif fu se men sen aan we zig op zo’n plaats, dan

krijg je een giga lij den, ook in de on stof fe lij ke sfeer, om dat de nor ma le

ziels ver bin ding niet goed plaats ge von den heeft. Over al waar zich daar en -

te gen een ge zond Ik temidden van een grote calamiteit bevindt, is de

kans op een snelle lichtverbinding voorradig. 

Wat voor hulp is er voor de over le de nen te ver wach ten van uit de

on stof fe lij ke we reld?

 

Er is veel be gel ei ding van uit de on stof fe lij ke ge bie den bij mas sa le sterfte.

Ma rie ke: Het eer ste beeld dat ik op pak is dat er een enor me aan we zig -

heid is van on stof fe lij ke be gel ei ding let ter lijk aan we zig bo ven de ramp -

plaat sen, waar leed plaats vindt. Het won der lij ke van mijn waar ne ming is

dat die aan we zig heid zich wat ho ger in de ether be vindt. Zo als ik het

ener ge tisch waar neem, is er al ler lei on stof fe lij ke be gel ei ding ac tief, haast 

als een de ken hang end (als je het van af de aar de be ziet tot aan hoe

hoog de let ter lij ke wol ken hang en) zo ong eveer op de hoog te van het

mid den tus sen de wol ken en de aar de. Van daar uit is er een ge rich te af -

vaar di ging (dus niet ie der een komt naar be ne den), die te le pa thisch in

con tact staat met de an de ren die op dat et he risch ni veau wat ho ger ver -

blij ven. Ik neem waar dat er eerst gees te lij ke ver schij ning en rond gaan,
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die via klei ne han de ling en, de et he ri sche licha men van stof fe lij ke licha -

men hel pen schei den. Pas als deze spe ci fie ke han de ling ver richt is, ko -

men er meer de re ver schij ning en naar beneden, specifiek gericht naar de

persoon toe die als het ware al een soort voorbehandeling heeft

ondergaan. 

Het is als of de eer ste groep heel spe ci fie ke ge kwa li fi ceer de gees te lij ke

ge stal tes zijn die op een heel zui ver ni veau van lots be stem ming en in -

schat ting van de fy sie ke en gees te lij ke ver bin ding, be hulp zaam zijn de

laat ste dra den die zich nog aan het fy sie ke lichaam ver bin den, ver sneld

af te schei den. Het is als of dat zo`n hoog ge voe li ge op dracht is dat daar

niet ie der een mee ge moeid is, als of dat heel spe ci fiek werk is. Als dat ge -

daan is, dan komt er per per soon ge rich te be gel ei ding naar be ne den. Het 

is haast als of er een te le pa thi sche overd racht plaats vindt van de ge ne die

het losknipwerk doet en degenen die daarop aangestuurd worden. 

Vraag: is het ook zo dat deze ver schij ning en die dan aang estuurd wor den 

om verd er be hulp zaam te zijn zich vaak ver tol ken in de ver schij ning en

van eer der over le den dier ba ren?

Ma rie ke: Er zit een fase tus sen. Dat is zo als ik het be richt krijg. Er zijn

(ik noem het maar) apar te ge dienst i gen die echt be hulp zaam zijn met

het af schei dings pro ces van het fy sie ke naar de on stof fe lijk heid van be -

staan. Daar om heen wor den ui tein de lijk de al veel eer der over le den dier -

ba ren, in dien mo ge lijk, ge plaatst om de an der te hel pen die door gang te

ma ken. Dat is niet al tijd aan de orde en soms pas in een veel la ter sta di -

um, na me lijk als ie mand let ter lijk aang eko men is in de on stof fe lij ke we -

reld, waar de licht in ten tie op ti maal ac tief is. Dus het is

per soons af hank elijk wan neer de verschijningen van overleden dierbaren

al zichtbaar zijn.

Vraag: Geldt de ‘’procedure’’ zo als we die tot zo ver be luis terd heb ben

voor ie der een, of zijn er ook zie len niet on der he vig aan dit ri tu eel?  

Ma rie ke: Dit ri tu eel is in prin ci pe al ge meen gel dend. Het kan som tijds

ge schie den (en dat is waar jij op doelt), dat on danks dat de af hech tings -

pro ces sen in vol le gang zijn, de over le de ne zich niet ge waar is van zijn

nieu we staat van zijn om dat hij nog te stof fe lijk denkt en zijn waar ne -

mings veld stoffelijk interpreteert. 

Uit leg: eer der werd erop ge we zen dat het zin tuig lijk waar ne mings veld

vlak na over lij den nog sterk ac tief is. Als je dat nog stof fe lijk in ter pre -

teert, dan ben je niet in staat in diep te al te er va ren dat je ge schei den

van je stof fe lijk lichaam functioneert. 

Wan neer een ziel min der mak ke lijk over gaat, kun nen men sen wat be te -

ke nen.

Ik ga nu kij ken naar de fa ses wan neer een ziel min der mak ke lijk over -

gaat. Het is pijn lijk en echt heel verd rie tig wat ik zie. Ik zie een over le de -

ne als het ware aan het fy sie ke lichaam van een dier ba re trek ken. Hij
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weet zich niet ge zien, is zich te vens ge waar van de fy sie ke en de psychi -

sche nood van de an der maar kan geen con tact ma ken. Dat is hart ver -

scheu rend om te zien, om dat het een heel emo ti o neel proces is voor de

overledene.

Daar pro be ren de on stof fe lij ke be gel ei ders con tact mee te ma ken. Maar

in de nood van die hart ver scheu rend heid (stel zo’n si tu a tie zelf maar

voor op het mo ment dat een van je dier ba ren on ver wacht voor je ogen

over lijdt), is het niet mak ke lijk voor die on stof fe lij ke be gel ei ding om dan

he le maal door te la ten dring en. Op deze mo men ten kun nen men sen wat

be te ke nen, want dat is wel iets dat ik ge leerd heb in mijn hele werk: de

on stof fe lij ke we reld kan heel veel be te ke nen, maar be paal de ener gie ën

kun nen ze niet overd ra gen. Dat dient via de fy sie ke in wil lend heid van ie -

mand an ders op aar de. Ie mand die be wust daar toe be reid is en dat van -

uit een hoge graad van ont hech ting vrij wil ge ven. Dus on danks dat de

on stof fe lij ke we reld een enor me bij dra ge kan le ve ren, zijn ze afhankelijk

van aards levende mensen voor een bepaald niveau van werkzaamheden. 

De on stof fe lij ke ster vens be gel ei ders kun nen het niet al leen bij gro te ca -

la mi tei ten. Er zijn hel pers no dig uit de fy sie ke we reld die zich on stof fe lijk 

kun nen af stem men op over le de nen die nog on vol doen de licht ge steld heid

heb ben, waard oor ze nog on be reik baar zijn voor de on stof fe lij ke hel pers.

Uit leg: de on stof fe lij ke be gel ei ders heb ben geen fy sie ke aan we zig heid en 

hun fy siek her in ne rings ver mo gen is nog mi ni maal. Ze kun nen wel van uit

in zicht van al les be noe men, maar het let ter lijk fy siek er va rings ni veau

ont breekt. Als wij die hier op aar de nog een fy siek er va rings ni veau heb -

ben, van uit neu tra li teit aan we zig zijn of me di te ren, dan kun nen we op

een fy sie ker ni veau me de do gen en aan dacht ge ne re ren naar de ge ne die

hart ver scheu rend als over le de ne lijdt op dat mo ment. Dat wordt di rec ter

op ge pakt dan dat de on stof fe lij ke we reld hen dat kan aanreiken. 

De on stof fe lij ke be gel ei ders kun nen iets aan rei ken op het mo ment dat

zo`n over le den per soon zich licht ge stel der ge draagt, want al leen dan

kun nen over le de nen de licht fre quen tie van de on stof fe lij ke ster vens be -

gel ei ding her ken nen. Als ze ech ter door het lij den ver scheurd zijn, heb -

ben ze die licht fre quen tie in on vol doen de mate open. Dan is de

on stof fe lij ke ver bin ding met ie mand die nog fysiek hier leeft makkelijker

in overdracht.

Dit is een van de re de nen toen ik in der tijd ge vraagd werd door de on stof -

fe lij ke we reld om dit Sa men wer kings ver band Trau ma hulp ver le ning Ne -

der land (STNL) op te star ten (en Frans Feith en Ti ne ke Se gaar8

ont moet te die daar ook hun ge voe lig heid op had den). De be gel ei ders zei -

den steeds weer: dit is een pe ri o de van voor be rei ding en het is heel be -

lang rijk dat die voor be rei ding se rieus ge daan wordt, zo dat men sen

vol doen de be wust zijn heb ben om ac tief aan nood le ni ging bij te dra gen,

8
 Ti ne ke Se gaar, psychot he ra peut, di rec tie lid a.i. en mede-opricht ster stich ting

Sa men wer kings ver band Trau ma hulp ver le ning Ne der land (STNL).
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als er een hoge nood op aar de gaan de is. Dit is zo`n on derd eel dat voor -

be rei ding vraagt. De on stof fe lijk we reld kan veel, maar er zit dus een ge -

bied tus sen waar wij no dig zijn. Er is be wus te af stem ming van men sen

no dig (el ders of dicht bij) om hun werk te ver vol ma ken. Om dat goed in

kaart te breng en, dat is ong eloof lijk be lang rijk.

Naar aan lei ding van een dis cus sie en een aan tal mis ver stan den legt Ma -

rie ke haar beel den over de hart ver scheu ren de si tu a tie wat ge de tail leer -

der neer. Het gaat er niet om dat over le de nen min der licht fre quen tie

zou den heb ben, maar ze kun nen er niet bij ko men door het ex tre me lij -

den dat zich op dat mo ment aan dient.  

Ma rie ke: het beeld waar ik nu in zit, is een groot ge bied waar ca la mi tei ten 

plaats vin den, mas sa le sterf te en veel ge won den. De over le de nen be mer -

ken nood bij dier ba ren die nog (net) niet ge stor ven zijn: een gi gan tisch

lij den. Dat is een an der type lij den dan dat wij rou wen om dat er ie mand

over le den is. Dit wil ik toch uit druk ke lijk be noe men. Pi ëteit heb ben naar

het lij den van je na be staan de is een lich ter lij den voor de over le de ne,

dan het lij den wat een net over le den moe der bij voor beeld hart ver scheu -

rend er vaart op het mo ment dat haar kind daar nog ligt te cre pe ren. De

over le de ne re a geert van uit ziels ver bon den heid met ie mand op aar de die

op dat mo ment ex treem lijdt; dat is de vorm van lij den die ik hier be -

doel. Op dit soort mo men ten is dus blijk baar die aan we zig heid van men -

sen (op af stand of dicht bij) ong eloof lijk be lang rijk, om dat de on stof fe lij ke 

we reld net te wei nig raak vlak heeft, om dat ze niet fy siek meer zijn om

nog in vol doen de mate in de duis ter nis van dat lij den bin nen te kun nen

tre den. 

Ba sis prin ci pes van men se lij ke on stof fe lij ke hulp bij hart ver scheu rend lij -

den de over le de nen: lief des ener gie stu ren via een sterk aar dings prin ci pe,

b.v. bek ken licht fre quen ties.

Je kunt het al ge meen doen van uit lief des ener gie stu ren. Dat is een hoop

licht. Daar heb ben ze in de on stof fe lij ke we reld ook ge noeg van, maar

ge stuurd van uit een fy siek ni veau is het an ders ge o ri ënteerd dan daar.

Dat helpt dus ze ker. Het vraagt ech ter wel om een enorm aar dings prin ci -

pe van de men sen die het doen. Zij moe ten na me lijk be wust con tact dur -

ven zoe ken met de shoc ker va ring van de over le de ne in een vol le di ge

aar ding in hen zelf van bek ken, heu pen, be nen en voe ten. Zie in de bij la -

ge de be schre ven meditatie.

Als men sen zich wer ke lijk met hart en ziel rich ten naar hen die lij den,

dan wordt de an der hierd oor we zen lijk er kend. Dit ver kort hun lij den.

Wan neer de men seng emeen schap zich be kom mert om trent lij den wat

plaats vindt en die be kom mer nis is ge tui ge nis vol en we zen lijk be rei dwil lig

zich daar mee te ver bin den van uit hart en ziel, dan ont staat de mo ge lijk -

heid col lec tief ge scha pen dat an de ren (zo wel le ven den als over le de nen)
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die in om stan dig he den ver ke ren van nood zich ge we ten we ten op een

aards ni veau van be per king. Dit we ten maakt hen in ner lijk rijp zich zelf

meer ge zien te be sef fen en dit be sef ge zien te zijn ver kort het lij den.

Sim pe ler ver taald: als men sen ver weg of dicht bij zich wer ke lijk in ver -

bon den heid van uit hart of ziel rich ten naar hen die lij den (zo wel over le -

ven den, als over le de nen), dan wordt door die be wus te ver bin ding van uit

hart en ziel de an der ge we ten, als het ware er kend. De be we ging van

col lec tie ve er ken ning die daar mee ge scha pen wordt, maakt dat de in di vi -

du en daard oor zich die per zelf kun nen er ken nen. Dat verkort lijden. Dat

is de boodschap.

In deze tijd waar in we reld bur ger schap toe neemt, in de zin dat nie mand

zich echt kan ont doen van in for ma tie van za ken die we reld wijd gaan de

zijn, word je dus ook be proefd om in een we zens ech te ver bon den heid

daar mee te ge ra ken. De er ken ning van el kan ders be staan maakt dat men 

die per zich zelf kan le ven en dat is rond om pro ces sen van sterven

essentieel van belang. 

Steun de over le de ne door te le pa thi sche com mu ni ca tie zich ge waar te

wor den dat hij geen fy sie ke ge steld heid meer heeft.

Het vol gen de wordt nu ge schetst : over le de nen heb ben als het ware

geen huid meer, geen fy siek haar meer, geen stof wis se ling meer, geen fy -

sie ke ogen om mee te kij ken, al les is et he risch op ge bouwd. Dat re a li se -

ren ze zich zelf on vol doen de. Het is net zo als wij hier zit ten en on be wust

zijn dat we haar op ons hoofd heb ben en dat er ogen in ons hoofd zijn.

Dat we ten we wel als we er aan denk en, maar we voe len ons zo niet con -

ti nue van al les hon derd pro cent be wust. Een over le de ne die de be le ving

heeft dat hij nog op aar de is, voelt zich fy siek. Het be lang rijk ste uit -

gangs punt om con tact te leg gen met de niet fy siek heid is: met hem te le -

pa thisch te com mu ni ce ren via ge dach te gang en. Bij voor beeld: “Raak dan

eens je huid aan, ga je er niet door heen nu? Kun je je fy sie ke ogen wel

voe len?” Ver vol gens voe len ze hun huid en ogen niet! Dat vormt een van

de snel ste her ken nings pun ten om een over le de ne ge waar te la ten zijn,

dat hij geen fysiek lichaam meer heeft. Zo wordt nog te weinig

gecommuniceerd.

Vraag: je ge bruikt de term te le pa thisch; kun je het ook ge woon zeg gen?

Te le pa thisch con tact kan doord ring en der zijn als de ge dach te gang en hel -

der en zui ver ge for mu leerd wor den. Als dat ong ewoon voor je is, moet je 

bij je zelf blij ven en het op jouw manier doen. 

Vraag: Is het ook mo ge lijk al of niet te le pa thisch een hele groep van

over le de nen aan te spre ken?

Le zing en ge ven over dit on der werp trekt zie len aan. Dat is bij voor beeld

een mo ge lijk heid om ken nis breed en op gro te schaal te ver sprei den, zo -

wel naar le ven den als naar over le de nen ge richt. Als we dan spre ken over 
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een ram peng ebied waar het al le maal net ge beurd is, dan wordt het ver -

haal an ders, dan ga je geen le zing ge ven. Mis schien wel na een maand

maar niet op dat moment.

Het is ver stan dig om de com mu ni ca tie met over le de nen niet al leen staand 

te doen, maar van uit een kring van men sen die op el kaar ing espeeld zijn, 

el kan der bij zon der goed ken nen en in een ge meen schap pe lij ke ver bin -

ding naar bui ten tre den. Omdat daar waar hon der den over le de nen zijn

en zich niet ze ker we ten om trent de staat van hun zijn, zij hun on ze ker -

heid bo ven ma tig prijs ge ven, in dit ge val te gen een per soon die het al leen 

doet. Dat zou ie mand die be mid delt in deze func tie van con tact leg ging

met over le de nen bo ven ma tig kun nen doen ver lam men. Dus ook al is de

ge richt heid zui ver en het we ten bij zon der, dan nog is er steun en toe ver -

laat no dig, in dien mo ge lijk, voor de ge ne die dit fei te lijk uit voert. Die

dient als het ware ener ge ti sche on der steu ning te ver krij gen door een ge -

meen schap van men sen, die zich wer ke lijk ver bon den met hem of haar

voe len. Van uit die po si tie is er veel te verrichten. En kan innerlijke kracht 

goed gehandhaafd blijven in de functie die men uitbeeldt

Uit gangs pun ten om een groep over le de nen te on der steu nen 

Doel: over le de nen kun nen zich zo be wust wor den van hun nieu we staat

van zijn, zo dat ze zich kun nen her ori ënteren en hun op gang be vor derd

wordt.

 

a) Zacht flui ste rend spre ken wordt aang era den, om dat spre ken in die

af ge stemd heid op merk zaam heid ge ne reert bij de over le de nen zon der 

dat er af sto ting plaats vindt. Als je daar en te gen schal lend zou spre -

ken op een veld met over le de nen om dat je denkt dat ze je zo al le -

maal wel goed zul len ver staan, dan zou dat eer der af keer ge ne re ren

dan aan dacht. Zacht flui ste rend spre ken trekt zie len naar je toe, die

door het zacht flui ste rend spre ken aan dacht i ger lui ste rend wor den.

Hun waar ne mings veld is al ver groot. Hun op merk zaam heid is ac tief.

Juist doord at de in to na tie an der soor tig ge legd wordt dan door snee, is 

het voor hen op merk zaam dat er iets an ders ge beurt dan door snee. 

b) Het is verd er be lang rijk ziels ge richt te kij ken. Dat is naar bin nen

schou wend. Dus je werpt je blik min der op de lij ken. Ook als je er

let ter lijk bij aan we zig bent, keer je je blik naar bin nen. Dat maakt

dat je je niet de so laat gaat voe len te mid den van lij ken, maar dat je

je ste vig uit ge ba lan ceerd blijft voe len aang ehaakt aan je ei gen kern,

je ei gen kern van het be staan, je zie lenk ern. 

c) Dan is het be lang rijk in stem ming te ver zoe ken van zie len die jouw

bood schap di rect kun nen ver staan en daar mee te par ti ci pe ren. Dus
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je legt je bood schap uit:

‘Niet ie der een hier heeft nog een fy siek lichaam, wil len jul lie eens

pro be ren om je lichaam aan te ra ken, en voel je nu je huid, of voel je 

je ha ren, of gaat je hand er door heen? Wie kan dit voe len?’ Dit al les

leg je heel rus tig uit. Je kunt dan in eens een aan slui ting voe len met

zie len die dat er va ren en die daar niet van in pa niek ra ken. Die zie len 

kun nen je bond ge no ten wor den. Zo kun je het lang zaam verd er op -

bou wen: ‘Kijk eens om je heen! Er zijn bij jul lie men sen die zich zelf

aan ra ken en hun han den gaan er door heen, wat is dat won der lijk!

Kijk er eens naar! En jul lie die dat al er va ren heb ben, doe dat nog

eens voor! Kijk naar el kaar, doe het nog eens. (Je moet je ei gen taal

daar bij vin den.) “Maar wat ver ba zing wek kend, dat kon den we toch

nooit…“  Dan kom je op de vraag, hoe dat nu wel kan … dus zoek

een vou di ge taal, pro beer dat voor hen ook vi su eel aan trek ke lijk te

ma ken, zoek en stem af op on stof fe lij ke bond ge no ten die daar niet

van in pa niek kun nen ra ken, dus ook als zo juist over le de nen een

beel den de func tie heb ben naar de an de re over le de nen toe, die daar

nog on wen nig in zijn en be spreek dan dat het gro te voord elen heeft. 

d) Je moet de nieu we zijns toe stand po si tief la be len. ‘Wat fijn, dat je

geen be per king meer voelt aan je lichaam.’ ‘Heb je ei gen lijk wel fy -

sie ke pijn, of denk je dat je nog pijn hebt want nu je geen lichaam

hebt, kun je geen pijn meer heb ben.’ Dit soort vra gen zijn ong eloof -

lijk be lang rijk.

e) Het is niet ver keerd met de psychi sche pijn con tact te ma ken, maar

pas nádat ze om zich heen ge ke ken heb ben. Het is be lang rijk dat als

je dat doet, dat je niet al leen staat. Zorg, in dien mo ge lijk, dat je be -

scher ming hebt van an de re men sen om je heen en dat je van te vo ren 

ook al je ei gen on stof fe lij ke be gel ei ders uit ge no digd hebt om je te

steu nen. Ver vol gens kan je de over le de nen vra gen te kij ken naar hun 

ei gen on stof fe lij ke be gel ei ding zo dat het min der per soons ge richt al le -

maal op jou af komt.

f) Het is be lang rijk om in een lo gi sche volg or de te spre ken en het van af 

de her ken ning dat hun lichaam niet meer fy siek is, de goe de kant op

te dui den.

g) Spreek niet zo zeer over na be staan den, maar over ziels ver wan ten als 

je te gen hen spreekt over hun dier ba ren die ach ter blij ven. Dat klinkt

an ders. Dit is een heel be lang rijk gra du eel ver schil; het geeft een

heel an de re la ding. Ziels ver want schap is tijd loos en niet be perkt. Als

ze daar meer over wil len er va ren, dan is het heel be lang rijk zich te

rich ten naar de licht we zens die ze zien, om dat die hen al les daar over 

kun nen aan wij zen. Dan gaat het ook niet al le maal via jou, maar dan
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wordt in dat gro te re veld met die on stof fe lij ke we zens verd er ver-

diept waar van jij de aan vang vorm neer ge legd hebt. Jij slaat de brug.

h) Roep niet on no dig beel den de her in ne ring en op aan de na rig heid die

ze fy siek on der gaan heb ben vlak voor het over lij den. Dat zou het

voor hen moei lij ker ma ken om weg te gaan. Een voor beeld hoe het

wel kan: ‘Er is on ver wachts veel ru moer ge weest. Er zijn veel on ver -

wacht se ding en ge beurd. Wat zijn jul lie toe aan rust, aan iets fijns!’

Dus je be noemt het in een heel al ge me ne con text zon der dat je het

in de tail be noemt: veel ru moer, on ver wacht heid e.d.. 

i) Daar na met een ing aan op de emo ti o ne le nood daar van: wat zijn jul lie 

toch toe aan rust! Aan stil te, aan vre dig heid, aan ziels ver bin ding. En

dan krijg je een an de re laag. Als je het te fei te lijk te veel in die her -

ori ëntering brengt, schrikt het af. Het liefst wil len ze al les heel roos -

kleu rig zien. Door de ver schrik king die ze door ge gaan zijn, wordt de

po la ri teit op ge roe pen in de psyche: dat is de hang tot een hele vre di -

ge staat van be wust zijn. Hier kun je op an ti ci pe ren door daar iets

over vrij te ge ven, hun hang naar warm te als het koud is op zo`n

slag veld. En de hang naar licht om dat het zo grauw is, of dat het

donk er is, het is mis schien wel nacht daar. Dus pro beer in de po la ri -

teit te spre ken van hun er va ring, dat je daar te gen wicht in aan biedt,

dan krijg je ze gees te lijk po si tief het mak ke lijkst mee om ver bin ding

te leg gen met de po ten tie van hun nieu we be staan.

Als je zelf fy siek aan we zig bent op de plaats van de ca la mi teit, is het dus 

be lang rijk om de net over le de ne heel sub tiel po si tief zo goed mo ge lijk

van zijn ver nieuw de iden ti teit be wust te ma ken. Wan neer ze deze ei gen

iden ti teit op vol le kracht er va ren, zijn ze ook bo veng emid deld in staat om 

te wer ken met wat er voor hen ligt. Over al waar je daar om de nieu we

iden ti teit van uit er ken ning be ves tigt, neemt lij den af. Dat kun je ter

plekke doen, maar ook op afstand.  

Wat is er nog meer mo ge lijk als hulp van uit de stof fe lij ke we reld in de

eer ste fase van de on stof fe lij ke status?

Ma rie ke: Ik ga nu vra gen wat er nog meer kan dan dit.

Mijn be gel ei ders ge ven aan dat be paal de ken nis ver ze geld is, dat wil zeg -

gen niet al ge meen toe gank elijk, om dat de door snee lui ste raar hier van

het be sef van de mo ge lijk he den niet aank an, noch kan ver te gen woor di -

gen. Ze kun nen al leen maar die ken nis vrij ge ven die men sen al ge me ner

uit kun nen voe ren. De ge nen die bij zon der der en spe ci fie ker (spi ri tu eel)

kun nen wer ken, wor den op maat be diend door de on stof fe lij ke we reld om 

te ver rich ten waar de on stof fe lij ke we reld hen zelf ca pa bel voor acht. Dus 

ik ben ge bon den aan uit spra ken die ik al ge me ner uit kan zet ten, om dat

die meest al goed gaan als men sen ze op vol gen. Ding en die mis schien

men sen zelf op grond van hun in tu ïtie on der ne men, zijn op maat ge sne -
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den. Dat is een be lang rijk be grip dat men sen hun ei gen in tu ïtieve ka naal

daar in dur ven te vertrouwen. Dus ik ga op algemene maat dingen

vrijgeven.

Ge dach te loos in ‘zijn’ ver ke ren voegt za ken toe die in es sen tie no dig zijn.

Het won der lij ke is: ik zie steeds beel den van een plek waar veel ge beurd

is, maar waar al zo`n se re ne stil te in is neer ge daald dat de stil te daar zo

werk zaam is op ie der ge bied, dat men se lijk ge luid zelfs nog ver sto rend

zou zijn. 

Als men sen haast ge dach te loos zou den kun nen func ti o ne ren in ‘zijn’, dan 

kun nen ze van uit de zijns im puls za ken toe voe gen die on der steu nend zijn

aan wat daar in es sen tie no dig is. Echter de men sen die daar toe zijn op -

ge leid, zijn spo ra disch te vin den. Dat is het punt. Omdat dit zeld zaam

voor komt, ga je wer ken aan ver be te ring van rand voor waar den om een

energie als dit te bewerkstelligen. 

Rand voor waar den om een he len de se re ne stil te op te roe pen op

de plaats waar de over le de nen zich be vin den.  

I Geur ver sprei ding die se re ni teit oproept en zui ve ring te weeg brengt. 

Indien mo ge lijk een geur ver sprei ding te weeg breng en in het veld van 

slacht of fers die se re ni teit oproept en zui ve ring in doet zet ten. Be -

paal de aro ma geu ren, de es sen ti ële oli ën, die deze kracht heb ben uit

la ten waai e ren in de ether bo ven het veld van de over le de nen. 

II Zui ver en ge richt spre ken. Het be lang van zui ver en ge richt spre ken

om in het fei te lij ke wat je waar neemt, po si tie ve es sen ti ële bood -

schap pen en ve ran de ring en aan te breng en. Deze bood schap pen zijn 

licht ge voe lig en ge aard.

III Aang epas te kle ding waar mo ge lijk. Loop daar liefst niet rond in een

zwart pak, of te in tens fel ge kleur de kle ding maar bij voor beeld in li -

la wit. zacht blauw of warm zacht geel. Dus de kleu ren zo mo ge lijk

aan pas sen om her ken baar te zijn op de uit stra ling van rust, licht en

zach te hoop.  

IV Neu ri ën: la ten men sen die daar lo pen, vol strekt kalm neu ri ën. 

V Na tuur ge lui den, die echt na tuur lijk van aard zijn zo als vo gels moe -

ten door gang krij gen. 

VI Zang erig spre ken ge leidt be ter. 

VII Ver fijn de ge ba ren. De ge ba ren die nen ver fijnd te zijn, niet fors. Dus

ook als lij ken ge dra gen wor den, is het een lang zaam uit rei ken, een
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lang zaam op ba ren op de baar en een rus tig be we gen de gang uit het

veld van de over le de nen en over le ven den.

VIII Bloe men ver sprei den met de kel ken open. 

IX Geu ren de tak ken neer leg gen. Leg geu ren de tak ken neer die ook bij

verd er af ster ven nog eni ge tijd blij ven na geu ren. 

X Op ge ron nen bloed vers wa ter sprenk elen. Het is als of op ge ron nen

bloed vers wa ter ge sprenk eld mag wor den, om dat dat een (soort)

ver lich ting geeft. 

XI Hei li ge spreu ken zing en of te le pa thisch vrij ge ven. Het kan hel pend

zijn, mits zorg vul dig af ge stemd hei li ge spreu ken ge zong en of te le pa -

thisch vrij te ge ven die te ma ken heb ben met een rus ti ge over gang

van de ziel. Bij voor beeld tek sten over de eeu wig heid du ren de lief de

en het im mer weer her ont moe ten van je ziels ver wan ten. 

XII Jach tig heid ver mij den. Jach tig heid dient ver me den te wor den als

men er van over tuigd is dat het over lij den plaats ge von den heeft. Als

men sen in het pa niek ge voel blij ven van: ik moet nog red den, dan is

hun han de ling te wei nig in ba lans en ver stoort dat de op gang van de 

over le de ne. Dus het is niet func ti o neel meer om snel iets te doen.

Als dit al les ge schiedt mid dels men sen, dan wordt er een sfeer ge cre ëerd 

van maxi ma le ver ho ging van werk zaam heid van de on stof fe lij ke we reld

die daar ter plek ke al werkzaam is.

In het ge val er spra ke is van ruwe mo tor ge lui den, schreeu wend stem ge -

luid, kle ding die donk er en af schri kwek kend is, hoe ki ge ge ba ren of echo -

klank en via luid spre kers, dan kan dat al le maal heel ver sto rend wer ken

voor de ziels op gang van de over le de ne. De vrij ge ge ven prak ti sche ken nis 

hoe je er mee over weg kan gaan, maakt dat er bo veng emid deld

verlichting plaatsvindt. 

Zijn sym bo len in dit ver band be hulp zaam?

Frans Feith: Ik zit ook nog aan be paal de sym bo len te denk en die je mis -

schien mee kan ne men. Het ge lijk be ni ge kruis te ken heeft bij voor beeld

een heel erg ster ke werking. 

Ma rie ke: Het voelt als of het niet no dig is. Je moet al he le maal be kend

zijn met de sym bo len om ze te ver staan, wil je ze in de niet-fy sie ke staat 

di rect be grij pen en ge voels ma tig je daar mee te ver bin den. Als het voor

de an der on be kend over komt, werkt het niet, dan dien je het te la ten.

Over al ech ter waar je de be le ving van zui ver heid en schoon heid aan reikt, 

steunt dit wel de sfeer om deze op te lif ten. Dus draag het voor je zelf als 

on der steu ning, maar niet als be le ring naar de an der. Als het sym bool jou

be krach tigt, laat het er zijn, maar doe het voor je zelf.

57



Het is een hele ge voe li ge kwes tie. Ik zie het beeld van ie mand die het

kruis draagt, zelfs in een om ge ving van al le maal men sen die daar voor

Chris te lijk ge lo vig wa ren. Som mi gen van hen heb ben ech ter tij dens de

ca ta stro fe hun ge loof let ter lijk ver lo ren. Dan kan het zelfs een te genge -

voel oproe pen. Wel licht is het een enk eling tot steun, maar die heeft het

al ve rin ner lijkt. Het ligt heel sub tiel ge voe lig. Het is niet iets als ik me er

ener ge tisch op af stem, waar van een vol strekt ‘ja’ het ant woord is. Daar -

om moet het met te rug hou ding beleden worden. Het is voor jezelf. 

Er is net ge spro ken over zang erig spre ken en neu ri ën en hei li ge spreu ken 

zing en. Het is net als met een ge loofs be lij de nis, spre ken en spreu ken

kun nen ge kleurd zijn en aan voor- en af keu ren on der he vig zijn. Met

name het woor de lo ze neu ri ën, heeft het sterk ste ef fect. Het is wat an -

ders als je va der of een dier ba re over lijdt: je weet van welk lied ze ont -

zet tend hiel den. Ga dan vol strekt je gang. Bij vreem den die je niet kent

in hun be le ving rond om mu ziek, dien je het meest neu tra le aan te bie -

den. Of het moet zijn dat de klank en van be paal de mu zie kin stru men ten,

waar on der bij voor beeld vi ool of be paal de harp spe len, of an de re

instrumenten, zo`n opliftend vermogen hebben dat je ze meeneemt. 
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IV Hoofdstuk IV

Be gel ei ding na be staan den (ziels ver wan ten). 

Afscheids ri tu e len 

“Spreek niet over na be staan den, maar over ziels ver wan ten. Dat

is tijd loos en niet be perkt. Als je het hebt over ziels ver wan ten,

zo wel ten op zich te van de over le ven den als de over le de nen, dan

door breek je het tijd ge voel dat de an der weg is, want de ziels ver -

want schap blijft be staan. Dus als het taal ge bruik ve ran derd

wordt rond om ster ven, spreek je van uit ver bin ding en niet van uit

schei ding.”

Het is van we zen lijk be lang dat ver lies ge meen schap pe lijk ge dra gen

wordt door de ver lies dra gers. Col lec tie ve rouw ver wer king is es sen tieel.

Ma rie ke: Het eer ste beeld wat ik krijg is dat het ver lies vaak zo ing rij -

pend is ge weest voor men sen die dit on der gaan heb ben, dat zij hun ver -

lies me nig maal in een iso le ment be le ven en niet in staat zijn zelf een

col lec tie ve ver bin ding te ma ken met hen die ook verlies ondergingen. 

Het is van we zen lijk be lang, dat ver lies ge meen schap pe lijk ge dra gen

wordt door de ver lies dra gers. Het is van be lang dat men sen col lec tief bij -

eeng ebracht wor den om een zelf de soort type verd riet met el kan der te

de len en uit te die pen. Dat is een hoog staand goed. Want als je niet in

ge lij ke mate deelt met wat je on der gaan hebt, blijf je in een iso le ment

hang en. Dus ou ders die kin de ren ver lo ren heb ben, die nen ou ders te ont -

moe ten die kin de ren ver lo ren heb ben. Kin de ren en vol was se nen die hun

ou ders ver lo ren heb ben, die nen men sen te ont moe ten die hun ou ders

ver lo ren heb ben. Men sen die part ners ver lo ren heb ben die nen men sen te 

ont moe ten die part ners ver lo ren heb ben. En men sen die meer de re dier -

ba ren ver lo ren heb ben, die nen men sen te ont moe ten die meer de ren ver -

lo ren heb ben. Dat is de een vou dig ste richt lijn die af ge ge ven kan wor den. 

Als dat op ge pakt kan wor den door de hulp ver le ners en kan wor den ver -

staan, krijg je een col lec tie ve rouw ver wer king die veel ge mak ke lij ker

door stroomt dan dat het te een zij dig be licht wordt naar hen al leen toe.

Je rouwt mak ke lij ker met ge lijk ge stem den. Je ver staat el kaar met een

half woord. Het lijkt als of je aan lee dop sta pe ling doet, ter wijl het te gen -

over ge stel de aan de orde is, na me lijk dat je door de herkenning jezelf

ziet temidden van anderen waardoor je ook genuanceerder je eigen leed

ondergaat. Je fixeert je er minder op. Dat is de boodschap. 

Jam mer plaat sen in rich ten voor na be staan den ter ver wer king van ge voe -

lens. 

Ver der ge ven mijn be gel ei ders aan, dat bij col lec tie ve ram pen het lij den

vaak verd oe zeld wordt doord at de om stan ders over ma tig gaan spre ken.

Men spreekt over het lij den, men spreekt over wat er ge beurd is, maar

men ver werkt niet ter plek ke. Het zou ont zet tend be hulp zaam zijn als er
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op de plaat sen van ca la mi tei ten jam mer plaat sen ing ericht wor den, waar

men sen kreu nen en kla gen zon der te spre ken, waar ze huilen en geluid

maken. 

Immers on no dig verd oe zeld lij den bij rouw blok keert ver wer king en geeft 

ver leng ing van lij den voor de ge ne die rouwt. De emo ti o ne le wond etst

steeds dieper in.

Zang erig neu ri ën als col lec tie ve rouw. 

Ik zie zang erig neu ri ën als col lec tie ve rouw: de wee moed oproe pend en

de her in ne ring en los la tend. De re so nan tie maakt dat de gro ve re ver -

scheur de ge voe lens weer in het zach te per spec tief aan eeng ere gen wor -

den. Wie zang erig neu riet en voor al als men het col lec tief doet, maakt

dat de ener gie vel den die ver bijs terd en uit eeng ere ten zijn en haast niet

meer in het col lec tie ve veld ver bon den zijn, aan el kaar ge we ven wor den.

Dus het zang erig neu ri ën ter plaat se is he lend. Er dient daar ei gen lijk

dag en nacht col lec tief neu ri ën te zijn. En dan de be we ging daar bij van uit 

je bek ken, wijd beens, voe ten op de grond en het bo ven lichaam haast als

een pen del op en neer be we gen van vo ren naar ach te ren. Als je zo zit,

be weegt en zang erig neu riet, dan ben je in ner lijk je hele ener gie veld aan 

het herbalanceren. Je komt uiteindelijk weer in een gelijkmoedigheid

terecht. 

Her denk ings ri tu e len op de plaats des on heils.

De be doel de her denk ings ri tu e len zijn her denk ing en op spi ri tu eel

ni veau voor na be staan den en voor over le de nen en heb ben een

soort Eer ste Hulp karakter.

Liefst di rect na de ca la mi teit al ter plek ke her denk ings ri tu e len cre ëren. 

Ko pe ren of gla zen bel le tjes met een hoge tril lings fre quen tie zor gen voor

zo’n licht fre quen tie dat je als over le de ne wel op moet stijgen.

Ma rie ke: Als een groot scha li ge ca la mi teit zich heeft voor ge daan en er

zijn op kor te ter mijn nog geen of fi ci ële her denk ings ri tu e len op komst,

dan is het van be lang dat er snel (liefst di rect na de ca la mi teit) al ter

plek ke za ken op gang ge hol pen wor den die de gees te lij ke ge steld heid

van de over le de nen en de over le ven den die her in ne ring en heb ben aan

die plek, po si tief be ïnvloeden. Een een vou di ge, ener ge ti sche ef fec tie ve

ma nier is het neer hang en van klei ne, liefst ko pe ren bel le tjes met een

ver fijnd hoge tril ling fre quen tie die door de wind aang ebla zen wor den,

waard oor het ge luid op die plaats gaat vi bre ren. Fij ne gla zen bel le tjes

kun nen ook die func tie hebben. Alle belletjes dienen gecheckt te zijn op

een zuivere en hoge geluidstoon. 

Door de wind be wo gen uit ver gro te vo gels en vlin ders maxi maal licht van

ma te ri aal struc tuur om voor over le de nen de her in ne ring van lij den weg

te ha len. 
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Ik zag eer der ook het vol gen de beeld: ik zag héél licht voe ti ge (van

prach tig sub tiel crèmig wit ma te ri aal) op vlie gen de vo gels en vlin ders uit -

ge beeld wor den, die als het ware zó licht van ma te ri aal struc tuur zijn, dat 

de wind ze be we gend houdt. Daar die nen ei gen lijk kun ste naars op aan-

ge zet te wor den om dat ef fect te be rei ken. De uit beel ding en van de vo -

gels en de vlin ders vin den uit ver groot plaats, op dat het op het waar ne -

mings ni veau van de over le de nen ook een vergroot aandachtsveld wordt. 

De im pres sies van deze uit beel ding en ma ken dat de im pres sies van het

ter plek ke plaats ge von den lij den ver zwak ken. De wit te vel den van vlin -

der licht be we gen de vo gels en vlin der sculp tu ren ha len als het ware de

her in ne ring weg van al het lijden dat daar was. 

De over le de nen zoe ken die plek van het lij den op, maar ze zien iets an -

ders. En wat zien ze dan? Iets dat aan licht ge re la teerd is, aan licht heid

van be we ging, aan ópstij gend heid van ka rak ter en wat wer ke lijk door de

wind be wo gen wordt, dus óók door de ijle stro men van de niet-zicht ba re

we reld zijn beweging vindt. 

Pas tel kleu ri ge bloem blaad jes als aang ena me et he ri sche on der steu ning

van over le de nen.  

Het vol gen de beeld dat ik ont vang is het be lang om (als het geen ri si co is 

voor men sen om op de plaats te ko men) de plek re gel ma tig met bloem -

blaad jes te be strooi en. Bloem blaad jes zo pas tel als het maar kan, ik zie

héél lich te kleu ren zo als crème, wit, lila, roze, het al ler zacht ste geel, het

al ler zacht ste lila, maar voor al crème wit. Als de blaad jes aan het verd or -

ren zijn, moe ten er weer nieu we bloem blaad jes ko men te lig gen. Waar om 

bloem blaad jes? Als bloe men over lij den, af ster ven (op het mo ment dat je

een bloem af knipt vindt de aan vang van het ster ven van de bloem

plaats), wordt het le ven van de bloem licht voe tig ver la ten. Er zit geen

zwaar te om heen. Als een bloem af sterft, dan is hij vaak ook nog wel rie -

kend van aard. Het is een heel sub tie le ener gie die vrij komt en dat is

voor over le de nen een ver aang ena ming om naar te kij ken, om dat de 

et he ri sche sfeer die om bloe men heen komt te lig gen, een aang ena me is. 

Het gaat echt om de bloem blaad jes, dus niet om de steel en niet om de

bla de ren. En daar kan ook let ter lijk ac tie op ge voerd wor den als er een

ca la mi teit is in een ge bied waar men sen iets wil len be te ke nen. Het is een 

vraag waar men sen con creet aan kun nen be ant woor den en dat vin den

men sen vaak heel prettig. Maar als er niet om gevraagd wordt, kun je dit 

soort acties ook niet verwachten.

Wa ter sproei-in stal la ties om de aar de te be vocht i gen. Het leed wordt zo

ge mak ke lij ker op ge no men en naar die pe re la gen in de aar de ge bracht.  

Ik krijg het beeld te zien van sproei-in stal la ties, zo als je bij een ga zon

sproei en heel ver fijnd wa ter kan la ten ne ve len. Zo zou meer de re ke ren –

ze ker de eer ste da gen na het ge beu ren – in de hele ether (de lucht vel den 

bo ven de aar de waar het leed heeft plaats ge von den) ver ne veld wa ter ge -
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bracht die nen te wor den, om als het ware een soort neer slag te be werk -

stel li gen van de emo ties die de ether nog bezwangeren. 

Mis schien ken je het ver schil in ge voel vóór en ná het douchen. Je

lichaam kan al lang schoon zijn voord at je gaat douchen, maar je au ra -

veld heeft nog last van al les wat je die dag hebt mee ge maakt; er lig gen

nog veel in druk ken in je. Zo werkt het met de aar de ook. 

De ver ne ve ling van wa ter met sproei slang en of met apar te con struc ties

zo als je een ga zon be ne velt, is ong eloof lijk be lang rijk. De vocht i ge aar de

maakt dat het leed ge mak ke lij ker door het wa ter op ge no men kan wor den 

en naar die pe re la gen in de aar de ge bracht wordt en min der aan de

bovenkant blijft hangen.

Be paal de vo gel ge lui den be werk stel li gen een oplich ten de sfeer en stil te

als na-ef fect.

De rouw ver wer king wordt hierd oor in ten ser, mooi er en vloei en der aange -

gaan.  

Vo gels – en be paal de soor ten zijn daar heel spe ci aal in – heb ben ge lui -

den die je hart doen uit rei ken, die je als het ware mee in een ju bel ge voel 

kun nen breng en. Als er vo gels zijn met dat ka rak ter - en daar voor moe -

ten we bij vo gel ken ners zijn – dan is het be lang rijk, dat er be paal de

groe pen vo gels ge se lec teerd wor den, (Bui ten klinkt plot se ling vo gel ge -

zang!) die zo’n ge luids vi bra tie heb ben van na tu re, dat ze in die om ge ving 

een oplich ten de sfeer aan breng en en na hun ge zang een spe ci fie ke vorm

van stil te. Dat is juist wat no dig is; de óplich ting én de stil te als na-ef -

fect. Dat houdt in, dat er in een be paald ge bied vogels dienen te zijn, die 

beschikbaar zijn voor dit werk.  

Vo gels heb ben na tuur lijk al tijd de nei ging om weg te vlie gen, dus het zal

tij de lijk dan ook nood za ke lijk zijn dat vo gels hele gro te mo bie le kooi en

aang ebo den krij gen waar ze niet te be nauwd in zit ten (zo als je dat ook

bij gro te par ken hebt) en van waar uit ze hun werk kun nen doen. Door

vo gel ken ners zou er na ge dacht kun nen wor den hoe vo gels iets zou den

kun nen be te ke nen op plaat sen waar ca la mi tei ten heb ben plaats ge von -

den. Met een ver hoogd vo gel ge luid wordt de rouw ver wer king veel in ten -

ser, maar ook mooi er aang egaan. Het wordt vloei en der. (Ban dop na men

van zui ve re vo gel ge lui den kun nen deels als ver vang er dienen van echte

vogels. Echte vogels verdienen echter de voorkeur.)

De ramp plek moet zo veel mo ge lijk vol strekt met rust ge la ten wor den.

Her denk ings ri tu e len die nen om de plek heen een plaats te vin den, een

uit zon de ring kan ge maakt wor den voor een enk ele voor gang er die van uit 

het mid den van het ge bied kan spre ken of zing en. 

Het ge bied mag niet be tre den wor den zon der dat er spra ke is van een

we zen lij ke in ten tie (zo als hier voor be spro ken), bij voor beeld het aan -

breng en van vo lières waar vo gels kun nen zing en of het aan zet ten van

een be sproei ings in stal la tie. Ande ren mo gen het ter rein ge woon níet op!

Het veld moet vol strekt met rust ge la ten te wor den. Het is goed dat
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over le ven den rou wen, maar ze hoe ven niet nog eens ex tra in de ver zwa -

ring van dat ge bied mee ge trok ken te wor den. Zij kun nen be ter rou wen

óm dat ge bied heen, dan ín het ge bied. Zij kunnen ook rouwen bij

dierbaren op een andere plek. 

Als er een her denk ings ri tu eel is en de plaats van de ramp is niet ex treem 

groot (zo als bij de Bijl mer meer en de Vo len dam ramp het ge val was), is

het be ter om in een cir kel om dat ge bied heen te gaan staan en op de

plek zelf de stil te wer king een kans te geven. 

Een uit zon de ring kan ge maakt wor den voor: “Als de spre kers en zang ers

of zij die het ri tu eel aan zet ten zui ver van on der toon zijn en in het mid -

den van het ge bied gaan staan, dan is dat ge oor loofd, maar niet de an -

de re deel ne mers die aan we zig zijn.”  Dus het ri tu eel vindt van af het

mid den van de plaats des on heil plaats, maar de om stan ders mo gen niet

op het ter rein. De tek sten en de zang gaan ech ter wel over het hele

gebied heen. 

Gla zen fon tei nen breng en voor zo wel over le de nen als over le ven den een

op wek ken de ener gie te weeg. 

Advies: het oprich ten van fon tei nen. Ik zie een glázen fon tein, he le maal

ge maakt van glas werk. Het gaat om een bek ken van glas en een sproei er 

waar het wa ter uit komt. Het gaat erom dat de be ne ve ling van het wa ter

plaats vindt van uit één straal om hoog om zich ver vol gens in cir kel vor mi ge 

bo gen naar bui ten te sprei den. Er zou den op meer de re plaat sen dit soort

gla zen fon tei nen aang ebracht kun nen wor den. Het ziet er uit als dik glas,

glas dat ook de wintertijd goed kan doorstaan.

Waar om glas? Antwoord: de sub ti li teit van de uit beel ding van glas, dat

flonk ert in het licht en de wa ter stra len die door dat licht be ïnvloed wor -

den, breng en een zo da ni ge op wek ken de ener gie bij zo wel de over le de nen 

als de over le ven den te weeg, dat het be lang rijk is voor glas te kie zen

(véél meer dan wa ter dat bij voor beeld uit een zinken fontein zou

komen).

Als fon tei nen niet tij dig ge re a li seerd kun nen wor den, is het een pracht i ge 

tij de lij ke oplos sing om gro te brok ken glas op zo’n plaats te ge brui ken

waar je dan ook wa ter ver stui ving teweegbrengt.

Fon tei nen verd ie nen de voor keur, om dat het wa ter zich op ge vang en weet 

in een bek ken, en dat heeft een sym bo li sche waar de. In mijn in ner lij ke

beel den zie ik echt één straal wa ter uit dat bek ken ko men en dan he le -

maal in een golf be we ging (zo als je ook een wal vis wa ter ziet spui ten),

weer naar be ne den ko men. Dat heeft te ma ken met de sym bo liek van

óprich ting en weer ópge no men wor den in de bron, om dat het zelf de wa ter 

steeds weer opnieuw wordt uitgestoten. 

Toe val li ge re gen ver licht de ether en heeft dus ri tu e le waar de in dien als

zo da nig in dank baar heid be gre pen.

Mijn be gel ei ders zeg gen: “Het valt niet te be ïnvloeden, maar áls het er is 

moet het dank baar aan vaard wor den, en dat is ‘regen’.”
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Als het re gent op het on heils ge bied, vindt er al tijd ver lich ting van de

ether en de aar de plaats, waard oor aang ekoek te emo ties die daar et he -

risch zijn, op ge lost, verd und en ver spreid wor den. Er ont staat een ef fect

van ver scho ning. Als men sen be sef fen dat re gen een gun sti ge in vloed

heeft in de zin van een ri tu e le waar de, dan kun nen ze dat in dank baar -

heid aan vaar den, ook als er vlak na de ca la mi teit hulp ver le ners in de re -

gen hun werk moe ten doen. Zon heeft een an de re kwaliteit, maar regen

heeft deze kwaliteit.

Bla ken de zon ver zwaart het rouw pro ces, dus bij ri tu e len lui fels aan bren-

gen.

Als zon licht heel fel is, kan het als het ware schrij nen der de won den doen 

er va ren. Zon licht wat ma tig is of op flak ke rend van aard, heeft een zach -

ter ge stem der en een op war mend ge voel als uit wer king. Dat kan je po si -

tief la be len. Maar in bla ken de zon, wat je in be paal de lan den hebt,

ver zwaart het het rouw pro ces. In het ge val dat je dan een ri tu eel wilt

hou den voor de na be staan den, kan het be lang rijk zijn dat er voor hen

een lui fel van doek wordt aang ebracht, zo dat ze niet in de fel le zon hoe -

ven te ver ke ren want dat be moei lijkt het los laat pro ces. Je raakt

oververhit en dat maakt ook de emoties verhitter. 

Aand achts pun ten voor her denk ings ri tu e len bij col lec tie ve sterf te ter

voor ko ming van haat ge voe lens bij de na be staan den, als men se lijk fa len

mede oor zaak was van de ramp.

Her denk ings ri tu e len zijn vaak aan men sen ge bon den en men sen ver tol -

ken vaak hun ei gen vorm van leed ver wer king in het ri tu eel dat ze aan -

bie den aan der den. Dat be moei lijkt soms de toe gank elijk heid van

her denk ings ri tu e len met een andere ondertoon. 

Mijn be gel ei ders zou den graag een aan tal za ken wil len be noe men die

voor her denk ings ri tu e len bij col lec tie ve sterf te be lang rijk zijn, omte voor -

ko men dat men sen in haat ge voe lens tre den als bij voor beeld men sen via

men se lijk fa len mee ver oor za kend zijn ge weest aan de ca la mi teit. We

heb ben dat in Vo len dam en Ensche de ge zien. Men sen dur ven na me lijk

niet vol strekt te rouwen zolang ze haatgevoelens hebben.

1 Onge lo fe lijk be lang rijk zijn zui ve re spre kers, zui ve re tek sten bij lie -

de ren en zui ve re klank en via in stru men ta ria. 

2) Ver der is het van we zen lijk be lang dat men sen die hier in ac tief zijn,

nooit van uit ge woon te gaan func ti o ne ren, ook al zou den ze va ker ge -

vraagd wor den waar dan ook her denk ings ri tu e len te pre sen te ren,

want voor het be le vings veld van de aan we zi gen is het nieuw. 

3) Het is be lang rijk stil te en rust te be trach ten tus sen de woor den in, na 

het ge zong ene en na de klank vi bra ties die te weeg ge bracht zijn. Ie de -
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re stil te die ver wer ke lijkt wordt, heeft een gro te re zeg gings kracht,

dan welk spre ken ook. 

4) Het is be lang rijk dat de ge nen die spre ken, zing en of klank en te weeg -

breng en, zon der schroom hun aar ze ling en la ten zien om trent wat ze

aan bie den. Ook voor hen is het leed dat daar woe kert te groot om

men se lijk he le maal te kun nen aan vaar den. Zij doen naar bes te kun -

nen en daar moe ten zij ui ting aan ge ven. Als ze dat niet doen, roept

het te gen wicht op.

5) Het is be lang rijk dat er nim mer lang dra di ge be to gen gaan de zijn. Dat 

het kort en ef fec tief is met veel zeg gings kracht, dat de woor den ge -

wikt en ge wo gen zijn en op waar ach tig heid be rus ten. Dat er lief de

zicht baar is bij hen die spre ken. 

6) Zij die het ver mo gen heb ben in ter me di air te zijn tus sen hen die ge -

gaan zijn en daar mee over le de nen ge noemd wor den en zij die nog

aan we zig zijn, die nen een heel be wust con tact met de over le de nen te 

zoe ken vóórdat zij spre ken tot de na be staan den. Als zij dat niet

doen, wordt het slechts een spre ken van mens tot mens.(Dat kan ook 

heel bij zon der zijn). Echter als je de kwa li teit hebt om de over le de -

nen daar in te be trek ken, dan wordt de toe hoor der ook ge raakt door

de dier ba ren die weg ge gaan zijn via de spre ker of de zang er. Dus ie -

mand die deze ca pa ci teit niet heeft en dat is men se lijk, is min der ge -

schikt voor dit soort (gro te) her denk ings ri tu e len. Het gaat im mers

hier bij niet om de fei te lij ke be noe ming van de over le de nen al leen,

maar het gaat ook om de at mo sfeer van waar uit de over le de nen

mee le ven.  

Klei ne drij ven de per soon lij ke her denk ings mo nu ment jes voor over le de nen 

door een over stro ming van een gro te wa ter mas sa. 

Her denk ings mo nu men ten wor den nu wel be dacht, maar zijn te wei nig

ge richt naar wat de men sen on der gaan heb ben. Het bes te mo nu ment nu, 

zo als ik het let ter lijk te zien krijg, zijn hele klei ne vlot jes, van zo’n 40 of

50 cm, met de sym bo len erop van de her in ne ring en aan de over le de ne

en die aan het wa ter af ge ven. Dus klei ne mo nu ment jes op drijf hout waar 

klei ne sym bo len op aang ebracht wor den als een her in ne ring, mis schien

een foto, een speel goed je - dat is aan de men sen zelf - maar dat klei ne

mo nu ment je leg je als een vlot op het water en laat je de zee indrijven.

Op die klei ne vlot jes van drijf hout kun nen alle sym bo len ge legd wor den

waar ie mand voor stond. Dat geef je ver vol gens af aan het wa ter. Het is

be lang rijk voor de rouw ver wer king dat je er mee be zig bent, dat je per -

soons ge bon den zo´n vlot je maakt, een soort graf mo nu ment je wat je laat 

drijven. 
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Ri tu e len ten be hoe ve van over le de nen die niet be gra ven kun nen

wor den, maar ach ter ge la ten moe ten wor den en over ge ge ven aan

de na tuur ele men ten

Ri tu e len voor hen die ster ven de ach ter blij ven op een ramp plek. 

Ma rie ke: Als er bij ca la mi tei ten ook gro te pa niek is, ren nen men sen vaak

weg ter wijl an de ren aan het ster ven zijn of net zijn over le den. Er vin den

dan geen ri tu e len plaats of vor men van aan dacht, die het pro ces voor de

men sen die op zo’n plaats ster ven de of reeds ge stor ven ach ter blij ven,

makkelijker maken.  

Mijn be gel ei ders ge ven aan dat het veel va ker bij be paal de ca la mi tei ten

zal gaan voor ko men, dat men sen die daar over le den zijn, niet meer be -

gra ven zul len kun nen wor den. Dit houdt in, dat men sen let ter lijk ver gaan 

op de plaats waar ze over le den zijn, want er is geen in di vi du eel graf of

mas sa graf. Het is heel be lang rijk, dat er ri tu e len ko men waar in je van uit

een be wus te er va ring, dat de lij ken aan het na tuur lijk ver stof fe lij kings -

pro ces on der he vig zul len zijn, de na tuur ele men ten uit no digt. Als na be -

staan den daar echt com mit ment mee ma ken, is het min der trau ma tisch,

dat ze de over le de nen heb ben moe ten ach ter la ten. Hoe be wus ter de

over le ven de voord at hij vlucht de ele men ten van de aar de weet op te

roe pen in een ri tu eel, de sei zoe nen die in zul len wer ken op het over le den 

lichaam, de in sec ten we reld die daar zijn ding in doet, hoe gemakkelijker

het te verwerken is, dat een dierbare achtergebleven is. 

In door snee zijn men sen niet op een nood si tu a tie be re kend. Daar om

heb ben ze hun hart nog te wei nig open om in aan vaar ding te kun nen

dra gen van wat er plaats ge von den heeft. Door dat ze dan bij zich zelf tus -

sen men taal en emo ti o neel een tus sen schot zet ten, met alle be grip van

dien, raf fe len ze in fei te het af scheid af. Dat maakt dat, zo wel voor de

over le de ne als voor de over le ven den, het trau ma ti sche van wat daar

plaats ge von den heeft, langduriger doorwerkt. 

Kort ri tu eel om een ach ter te la ten over le de ne over te ge ven aan de na -

tuur ele men ten.

1) Het eer ste beeld dat ik zie dat alle om stan ders een hand je vol aar de

in de palm van hun hand ne men. Als zij het in hun link er hand leg gen

en hun rech ter hand daar op leg gen (of als men sen net an ders ge o ri -

ënteerd zijn an ders om), dan kun nen zij de aar de ini ti ëren met hun

po si tie ve ge dach ten die zij de over le de ne mee wil len ge ven. 

2) Wan neer de aar de als het ware ge ze gend is met aan dacht, wor den er 

in dien mo ge lijk enk ele drup pels wa ter aan toe ge voegd. (Indien niet

voor ra dig dan wa ter sym bo li se ren).
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3) Dan wordt de met wa ter be drup pel de ge ze gen de aar de te rug ge legd

op de let ter lij ke grond waar men op staat. Ver vol gens wordt er in ten -

ti o neel naar bo ven ge ke ken naar de he mel ge richt, om te be sef fen

dat er ver schil len de jaar ge tij den en ver schil len de weers ge steld he den

over het land zul len gaan. 

4) Als dat ge schied is, dan kijk je om ge vings be wust in aan dacht naar de 

die ren, maar ook naar de in sec ten die in dat ge bied le ven. Als je ze

niet let ter lijk waar neemt, dan kan je ze in ner lijk wel groe ten.

5) Ver vol gens wor den ter af ron ding van het ri tu eel tot nu toe alle ele -

men ten op nieuw her dacht. De aar de die ge ze gend is, het wa ter dat

de aar de aan raak te, de sei zoe nen waar van men doord rong en is, de

weers ge steld he den die daar mee ge moeid zijn, de die ren in het land -

schap en de in sec ten we reld. 

6) Tot slot maakt men be wust con tact met de ve ge ta tie (bloe men, plan -

ten, strui ken en bo men) en men ver zoekt of de geest die woont in

deze sub tie le le vens vor men, zich op een po si tie ve wij ze wil be kom -

me ren om hen die na ge la ten wor den.

Het ri tu eel laat een po si tie ve in druk ach ter als het echt met aan dacht ge -

beurt. 

Het is een heel kort ri tu eel, ei gen lijk al tijd mo ge lijk. Het kost maar een

paar mi nu ten, vijf mi nu ten op z’n hoogst. Het kan ook veel lang er, maar

dat is geen nood za ke lijk heid. Met meer tijd en meer aan dacht kan je het

al leen maar mooier maken.

In het ri tu eel jaar ge tij den en weers ge steld he den in her in ne ring breng en.

Er zijn sei zoe nen of (jaar)ge tij den: len te, zo mer, herfst en win ter en er

zijn al ler lei  weers ge steld he den, die zich deels ge kop peld be we gen aan

de jaar ge tij den. Het is be lang rijk in het ri tu eel de ver schil len de vor men

van weer ge steld he den in her in ne ring te breng en. Als je het echt op een

we zen lijk ni veau van aan vaar ding toe laat, dan durf je het lichaam te la -

ten ver ont stof fe lij ken en weer tot aar de/stof we der ke ren. Dan durf je te

aan vaar den dat het vocht van het lichaam in de aar de te rug zal vloei en

en de laat ste lucht uit ade mend in de laat ste lichaams schok ken, die dan

nog plaats vin den. Alle ele men ten vin den een plek in het stervensproces,

maar wij zijn ons daarvan minder bewust geworden.

Vraag:  Zijn de vier wind rich ting en hier in nog be lang rijk? 

Ma rie ke: het is min der es sen tieel dan wat er zo juist be noemd is. Het kan 

toe ge voegd wor den. Het heeft min der zin bij zo’n kort ri tu eel, om dat de

men sen dan eerst moe ten gaan denk en waar pre cies het oos ten, noor -

den, zui den en wes ten zich be vin den, ter wijl de jaar ge tij den en de

weers ge steld he den ge mak ke lij ker in her in ne ring te breng en zijn. Maar bij 

uit ge brei de ri tu e len, waar veel meer tijd is, kan het al le maal ver bon den
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wor den. Je kan ook zang met na tuur ele men ten erin oproe pen Je kan iets

doen met mu zie kin stru men ten, die de ge lui den van de aar de en het wa -

ter na boot sen. Je kan álles in een uit ge breid ri tu eel stop pen. Ik heb hier

het meest ing eperk te be gra fe nis ri tu eel be schre ven voor men sen die om

wel ke reden dan ook niet begraven kunnen worden, terwijl hun dierbaren 

moeten vluchten. 

***

‘Moge de ken nis die ons aang ereikt wordt en die in ons ge vormd is, zich

ver bin den met el kaar en met de we reld als ge heel, op dat wat hier ge -

spro ken, uit ge drukt en er va ren is op een zin vol le ma nier zijn weg zal

vinden.’
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Nawoord

De pracht i ge aan wij zing en - die aang ereikt zijn voor ster ven bij

ram pen om leed te hel pen ver min de ren en ver wer ken, zo mo ge lijk 

zelfs te hel pen voor ko men - stem men tot dank baar heid voor het

mo gen ont vang en er van.

We rel dwijd staan we voor de op ga ve toe ne men de ca la mi tei ten (van na -

tuur lij ke oor sprong, zo als aard be ving en, over stro ming en e.d. en door de

mens zelf ver oor zaakt als oor logs si tu a ties, ter ro ris me en mi lieur am pen)

aan dacht te ge ven. Dit cre ëert ve rant woor de lijk heids be sef van uit we reld -

bur ger schap. Nog niet we ten de wel ke rol Ne der land hier in in het bin nen-

en bui ten land zal wil len ver vul len is het we zen lijk van be lang voor be rei -

ding en hier toe se rieus van ka rak ter te laten zijn. STNL geeft hieraan een

bijdrage ondermeer door dit boekje.

STNL wil daar toe ken nis en in for ma tie ver sprei den, zo dat ie der die dat

wenst zich be ter kan voor be rei den en in le ven in der ge lij ke si tu a ties. Van -

uit dat be sef is STNL ont staan en tot actie overgegaan.

Het Sa men wer kings ver band Trau ma hulp ver le ning Ne der land (STNL) is

een vrij wil li ger sor ga ni sa tie, die door me de wer king van ve len die hun er -

va ring, tijd en ener gie ge ven, func ti o neert. STNL zet zich dienst baar in

voor het al ge meen be lang in het be sef dat in het hui di ge tijd smo ment

voor be rei ding en als deze noodzakelijk zijn.

STNL is een stich ting die zich - zon der winst stre ven - ten doel stelt om

van uit com ple men tai re ach ter grond prak ti sche aan wij zing en aan te rei -

ken in een veel heid van cri sis si tu a ties, die ten ge vol ge van groot scha li ge

ca la mi tei ten ont staan. Dit in aan vul ling op en zo mo ge lijk in sa men wer -

king met de re gu lie re hulp ver le ning. Deze in for ma tie is ge richt op mens,

dier, na tuur, mi lieu en aar de. Doel is om leed en trauma’s in nood si tu a -

ties zo mo ge lijk te voor ko men of te ver min de ren. Te vens is het doel  om

een ie ders weer baar heid en zelf red zaam heid on der der ge lij ke om stan dig -

he den te vergroten om elkaar dan wederzijds beter tot steun te kunnen

zijn.

STNL ont wik kelt mo men teel (april 2008) een web si te, waar op in de ko -

men de ja ren di ver se tips en idee ën voor hulp in groot scha li ge cri sis si tu a -

ties zul len wor den aang ebo den. Daar waar mo ge lijk zal di rect

aan vul len de in for ma tie be schik baar wordt ge steld ten tij de van ramp si tu -

a ties. Ook een aan tal hulp mid de len wordt sa meng esteld, die in een com -

ple men tai re Eer ste Hulp Bij Ram pen doos (EHBR-kit) op de markt zul len

wor den ge bracht met het spe ci a le doel in ramp si tu a ties psychische,

geestelijke en fysieke verlichting te geven.
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Als u dit aan spreekt kunt u STNL zelf steu nen. Ook kunt u com ple men tai -

re sug ges ties aan ons ken baar ma ken via onze web si te www.stnl.info. Uw 

fi nan ci ële steun is van har te wel kom voor de voort zet ting en het uit voer -

baar ma ken van ons werk door een gift op Rabo-bank re ke ning num mer

1350.40.590 ten name van ‘Het Samenwerkingsverband’ te Voorburg.
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