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Inleiding

Met dat de mens zich voor het eerst bewust werd van
zijn of haar eigen leven in de stoffelijke wereld,
kwam ook de onzekerheid over dat leven om de

hoek kijken. Onzekerheid over het leven zelf, over goed en
kwaad. Onzekerheid over de dood en onzekerheid over de toe-
komst. Onzekerheid over wie wij eigenlijk zijn en wat we hier
op aarde komen doen. Waarom bestaan we eigenlijk? Vragen
die nu nog net zo relevant zijn als duizenden jaren geleden.

Vroeger voelden veel mensen aan dat de antwoorden op
deze vragen wel ergens te vinden waren, maar dat deze op de
een of andere manier verborgen bleven voor de meeste men-
sen. Zij ontdekten dat er mensen waren die een gave hadden
die hun hielp die vragen te beantwoorden vanuit een gebied
dat onzichtbaar bleef voor de rest van de mensen. De mensen
die deze gave hadden waren de eerste zieners en profeten en
velen van hen werden als priester of priesteres in een tempel
gezet om vragen van mensen te beantwoorden en om hun on-
zekerheden weg te nemen.

Die vragen kwamen niet altijd voort uit een behoefte aan
spiritueel inzicht. Heel vaak wilde een koning of een krijgs-
man de uitslag van de strijd weten voordat hij aan een veld-
tocht begon. En ook stelde men vragen over gezondheid, de
oogst, vruchtbaarheid en andere onzekerheden in het leven.
We kennen de tempelzieners uit Egypte en het bekende orakel
van Delphi. Anderen werkten als sjamaan of druïde en pro-
beerden de mens die hierom vroeg inzicht en hulp te verschaf-
fen. Aanvankelijk waren dat eenvoudige inzichten die te
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maken hadden met het dagelijkse leven maar gaandeweg wer-
den de vragen anders, en begon men zich bezig te houden met
de diepere aspecten van het leven zelf: wie men is en waarom
men bestaat, wie of wat God of de goden zijn en hoe je hen
kunt beleven. Deze vragen worden nog dagelijks over de hele
wereld gesteld. Nu noemen we de mensen van wie wij ant-
woorden hopen te krijgen een medium, helderziende of thera-
peut. De mens vraagt en hoopt nog steeds hetzelfde.

Je zou kunnen stellen dat als men eeuwen lang dezelfde
vragen heeft gesteld, men dan ook tevreden met de antwoor-
den daarop verder kan leven, maar dat is niet zo. De mens
blijft onzeker en voelt zich gedwongen om steeds weer na te
denken over zichzelf en over de fundamentele onzekerheden
in het leven. Is dat omdat de antwoorden niet bevredigend
zijn? Willen we een bewijs? Of twijfelen we aan de bron van
waaruit deze antwoorden en inzichten komen? Of zou het zo
kunnen zijn dat als wij de werkelijkheid in zijn totaliteit zou-
den kunnen zien, die zo overweldigend is dat wij niet op de
oude manier verder kunnen leven?

Meer dan honderd jaar geleden verscheen het opmerkelijke
boek De ziel van Lilith, van de victoriaanse schrijfster Marie
Corelli. Het boek vertelt het bijzondere verhaal van een oos-
terse meester, El Rami genaamd, die ondanks zijn wijsheid en
zijn kennis van de mens en het menselijke leven en bewust-
zijn, nog steeds met allerlei vragen worstelde. Vragen over het
goed en kwaad in de wereld, vragen over liefde en haat, over
God, kortom over waarom alles is zoals het is.

Tijdens een reis door een woestijn, stuit hij op twee men-
sen, een meisje met de naam Lilith en een oude vrouw, Zoro-
ba. Zij zijn totaal uitgeput. Hij helpt hen aan voedsel en water.
Toch sterft het meisje. Maar dan gebeurt er iets wonderlijks.
Hij wil haar redden en brengt haar lichaam opnieuw tot leven
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met zijn magie en kennis. Dan blijkt dat zij veranderd is. Zij
komt niet tot haar oude bewustzijn, haar ziel blijft in de sferen.

In de jaren daarna zijn dit meisje en de vrouw bij hem in
huis. Het meisje ligt al jaren doodstil op haar bed en doet haar
ogen nooit open. Maar af en toe, als El Rami haar roept, komt
zij weer even in haar lichaam. Zij vertelt dan van haar beleve-
nissen als ziel en geeft veel antwoorden op de vragen die El
Rami heeft. Hij gebruikt haar dus als een soort spreekbuis met
de andere wereld. De ziel van Lilith is voortdurend op stap en
af en toe werpt zij licht op zijn vragen. Zo geeft zij antwoord
op diepe spirituele vragen over de mens, het leven, God en
liefde, goed en kwaad; maar … hij blijft vragen en ook twijfe-
len. Hij kan de antwoorden gewoon niet begrijpen omdat hij
die op een mentale en verstandelijke manier wil bevatten; hij
vraagt om bewijs. Op het moment dat dat bewijs eindelijk
komt en hij de glorie en pracht van het werkelijke kosmische
spirituele leven en ook de ziel van Lilith kan zien, heeft dat
een effect als een donderslag. Hij ziet, hij begrijpt en hij voelt
… en dan, dan kan hij niet meer verder. Zijn oude leven is
voorbij.

Dit verhaal laat zien hoe wij met onze onzekerheden om-
gaan. We kunnen wel blijven vragen, maar zijn we wel klaar
voor het antwoord? Houden we de antwoorden, die immers
ook in onze eigen ziel opgeslagen zijn, niet tegen door die
werkelijkheid niet te willen zien? Dit heb ik ook vaak meege-
maakt in mijn eigen praktijk. Het gebeurde vaak dat als men-
sen een bepaalde vraag stelden waarop zij een diep spiritueel
antwoord kregen, zij vervolgens zeiden: ‘Ik wilde dat ik de
vraag niet gesteld had, want met het antwoord is nog moeilij-
ker te leven dan met de vraag.’

In dit boek wil ik dieper ingaan op deze onzekerheden, de
mogelijke antwoorden op de gestelde vragen, hoe deze ant-
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woorden verkregen worden, en hoe een antwoord vanuit een
niet menselijke werkelijkheid vertaald wordt naar de menselij-
ke illusie. Juist bij het zoeken naar antwoorden kunnen wij
veel leren. Wij kunnen vooral leren hoe we eigenlijk een vraag
moeten stellen. Hoe gaan we eigenlijk met mediamieke gaven
om? Zijn wij in staat die te beïnvloeden met behulp van ons
denken, ons verlangen en onze angsten? Kan een niet mense-
lijke kosmische bron een antwoord geven dat door een mens
begrepen wordt? Wie of wat is de bron? Is alles even zuiver?

Het is niet mogelijk om met normale middelen de bron van
de informatie te zien of haar bestaan te bewijzen. Die bron be-
vindt zich immers in een andere realiteit, iets wat men de sfe-
ren, de hemel of het hiernamaals noemt, en niet op aarde. Ook
deze ongeziene wereld is erg complex en niet zo eenvoudig te
beschrijven. Ook hier zijn veel gebieden die door mensen met
hun denken in stand worden gehouden. Sommige mensen zijn
zich ervan bewust dat het aardse leven een spel is, een illusie
die ons ervaringen oplevert. Zij noemen dit de illusies van het
leven. In de geestelijke wereld is dat net zo erg; zo erg dat je
rustig kunt spreken van de illusies van de dood. Veel sferen
waarin men denkt terecht te komen na de dood of waar men
contact mee denkt te hebben zijn er alleen maar omdat zij in
stand worden gehouden door het denken van de levende mens.
Een denken met krachtige verlangens, angsten en projecties.
Onjuiste afstemming op dergelijke sferen levert dan ook on-
juiste boodschappen op. Ook in de echt bestaande sferen kan
dat moeilijk zijn, want de verschillen in bewustzijn van hoge-
re en lagere geesten bepalen in hoge mate de waarde van het
geziene of van de boodschap.

Hoewel wij dankzij de meeste vormen van mediamiek-zijn,
inspiratie en hooggevoeligheid veel kunnen leren, kunnen ze
ook problemen opleveren. De meeste mediamieke mensen
weten niet hoe de onzichtbare of geestelijke wereld, die net zo
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illusoir is als de materiële wereld, eigenlijk werkt. Men kan
heel gemakkelijk bedrogen of misleid worden, of informatie
ontvangen zonder dat men dat zelf weet. Veel boodschappen
zijn ook testen om te zien of men werkelijk vanuit het eigen
gevoel kan leven of dat men klakkeloos aanneemt wat men
doorkrijgt of hoort. Dat betekent dat men dan het tegenoverge-
stelde krijgt te horen van wat eventueel waar zou kunnen zijn.
Lagere geesten zijn slim genoeg om zich als hogere voor te
doen zodat het medium ervan overtuigd is met een goede bron
te maken te hebben.

Mijn eigen scholing op dit gebied was moeilijk en hard en
ik had het geluk dat ik een leraar had. Zijn boodschap was heel
simpel en tegelijk ook heel moeilijk. Hij vertelde: ‘Vertel of
schrijf alleen op wat je werkelijk waarneemt of hoort. Inter-
preteer niet. Laat dat over aan degene die de boodschap uitein-
delijk krijgt. Wees vooral eerlijk in wat je ziet en laat ook alles
toe wat je misschien niet prettig vindt. Juist daarin zit vaak de
ware boodschap.’ Ook leerde ik om goed te observeren wat er
eigenlijk is. Als je iets ziet betekent dat dan ook dat je alles
ziet? Kun je je afvragen wat het is dat je nog niet ziet? Kan het
zijn dat als je aandacht wordt getrokken naar een bepaald
beeld, je juist het andere, net zo belangrijke beeld niet ziet? En
in hoeverre komen voorspellingen vanzelf uit? Met andere
woorden, als we een voorspelling horen, doen we er dan ook
alles aan om die wel of juist niet uit te laten komen? Dit on-
derricht heeft minstens twintig jaar geduurd en inmiddels zijn
mij veel dingen duidelijk geworden. Toch kom ik ook nog
steeds voor verrassingen te staan als ik zie dat uiteindelijk een
voorspelling uit komt. De aardse vorm is soms zo anders dan
wat men als geestelijk beschouwt. Ik blijf leren.

In dit boek ga ik ook dieper in op de problematiek van me-
diamiek-zijn binnen de illusie van het leven en die van de
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dood, en hoe dit een rol speelt in ons leven. En verder zal ik
het in dit boek hebben over het omgaan met mediamieke
gaven en de mogelijkheden om inzichten te verwerven en om
te voorspellen. Het is geen gemakkelijke reis, want veel men-
sen die mediamiek zijn voelen zich dankzij hun gave en het
feit dat zij mensen kunnen helpen op een bepaalde manier uit-
verkoren. Daar is niets mis mee maar het is ook van belang je
goed te verdiepen in de bron van een boodschap. We kijken
kritisch naar onze kranten en tv-zenders die afhankelijk van
hun politieke kleur ons een bepaald verhaal vertellen. Hele
mensenmassa’s worden hierdoor opgezweept. Terwijl de kern
van de waarheid soms heel anders is. Dus is het ook nodig om
de mogelijkheden van de mediamieke gaven kritisch te bekij-
ken. Vooral omdat het vaak onmogelijk is het waarheidsgehal-
te van de informatie te bepalen. Wat dan overblijft is een stuk
realiteit dat ontdaan is van alle gedachten, ideeën, wensen, en
ja … ook van gebeden, zodat men een klein stukje van een
echte waarheid kan zien.

Om werkelijk met inspiratie en hooggevoeligheid en medi-
umschap om te gaan hebben we namelijk ook een groot onder-
scheidingsvermogen nodig, en dit ontwikkelen we door kri-
tisch waar te nemen en te ervaren. We moeten leren om met
deze krachten, entiteiten, en informatie uit een niet-menselij-
ke bron, om te gaan. We leren lezen, schrijven, rekenen, enzo-
voorts, om te kunnen leven op aarde en te kunnen omgaan met
die materiële werkelijkheid, maar we leren niet om te gaan
met de ongeziene geestelijke wereld die net zo goed een deel
van ons leven is. Hoe wij met een inspiratiebron, inspiratie,
gevoel, voorgevoel, hooggevoeligheid en mediamieke gaven
om moeten gaan, wordt ons niet geleerd. Dat moeten we zelf
uitzoeken; dat pakt voor verschillende mensen heel verschil-
lend uit. Het is daarom van belang dat hooggevoelige mensen
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leren hoe zij om kunnen gaan met deze gaven en hoe zij die
kunnen gebruiken om anderen te helpen met hun inzichten.

Het is nog veel belangrijker om de eigen inspiratie op een
goede manier te leren gebruiken. Als men werkelijk naar de
eigen inspiratie en de eigen bron kan luisteren hoeft men im-
mers niet naar een medium om de problemen die samenhan-
gen met onzekerheden op te lossen.

Dit leren omgaan met hooggevoeligheid en mediamieke
gaven is niet alleen voor onszelf van belang maar ook voor
personen met de zelfde kwaliteiten die zich daarvan nog niet
ten volle bewust zijn. Er zijn op dit moment veel mensen,
onder wie zeer veel jongeren, die hooggevoelig zijn. Zij heb-
ben veel vragen over wat zij voelen, zien, ervaren, dromen; als
de ouders en het onderwijs die niet kunnen beantwoorden
wordt de jonge mens, die nog veel moet leren, rusteloos en
worden deze ervaringen niet gekoppeld aan het dagelijkse be-
staan. De twee werelden die zij ervaren, de zichtbare en de on-
zichtbare, die beide een deel zijn van ons bestaan, worden dan
niet verenigd in het leven van de mens. Dit evenwicht is heel
erg nodig willen we de veranderende wereld tegemoet kunnen
treden.

Om de veranderingen die de wereld te wachten staan aan te
kunnen, is het noodzakelijk om helder te blijven waarnemen
wat er is en niet vast te lopen in gevoelens of mogelijkheden
die uiteindelijk geen onderdeel zijn van de werkelijkheid. Juist
nu zijn er ontzettend veel bronnen van inspirerende kennis,
profetieën en ideeën over wat komen gaat. Niet alles wordt
werkelijkheid; vaak gaat het om mogelijkheden. Voor een deel
bepalen we die mogelijkheden zelf, andere dingen liggen vast.
Juist door helder om te gaan met datgene wat wij ervaren door
inspiratie vanuit onze eigen bron kunnen we verder leven.
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