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Proloog. Man en vrouw en
zielenbewustzijn

Ik voelde me mijn lichaam verlaten en ontmoette de engel
die mij op elke reis begeleidde. Ze glimlachte en sprak: ‘Je
krijgt een bijzonder beeld te zien en het is van belang dat

je dit goed in je opneemt. Het is een beeld dat God voorstelt
in de mens. Ik zal nu niets meer zeggen, maar laat alles op je
inwerken.’

We gingen op weg en na een korte reis kwamen we in een
vreemde sfeer die ik nog niet eerder bezocht had. Het was een
ongelofelijk mooie ruimte waarin een soort landschap te zien
was dat geen echt landschap was, maar zo leek het te zijn. Er
waren allerlei kleuren die zich met elkaar vermengden alsof
zij levend waren. Er waren ‘wolken’ en lichtschakeringen van
een prachtig lichtblauw tot het diepste amethist, vermengd
met goud, zilver en bijzondere mooie vormen van groen, rood
en vele andere kleuren. Het was een prachtig gezicht en het
leek wel een soort sprookjesparadijs. In het midden van het
‘landschap’ leek een soort tempel te staan met daarin een soort
kelk die vaag iets weg had van een bloem. De ‘tempel’ leek
van witte steen gebouwd te zijn en de kelk was zachtroze, ver-
mengd met goud en zilver. In de kelk stonden een man en een
vrouw. Zij waren in alle mogelijke opzichten perfect, dat wil
zeggen dat zij én uiterlijk én als ziel ontzettend mooi waren.
Zij keken naar elkaar in een diepe vorm van liefde en zij gin-
gen in elkaar op in een diepe verrukking en leken een te zijn.
De engel sprak nu en zei: ‘Wat je nu ziet is een universeel
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beeld maar dan in de vorm zoals die door de mens begrepen
wordt. Je denkt een man en een vrouw te zien waar in werke-
lijkheid geen man en vrouw kunnen zijn, want dit zijn slechts
aardse gedachten. In Gods schepping is de ziel in twee helften
gedeeld en deze zielenhelften, of verenigende zielen, zullen
altijd bij elkaar horen en altijd naar elkaar zoeken. Ook in de
mens op aarde zit dat gevoel. Bij andere levensvormen is dit-
zelfde gevoel aanwezig en ook de basis van dit beeld, maar in
andere vormen die voor hen herkenbaar zijn. Wat echter nodig
is is liefde, want dit is de kracht die alles instandhoudt. Deze
kracht, of energie, is van God zelf en omdat elke ziel een on-
derdeel is van God en God in zich draagt, los van de stoffelij-
ke vorm, zal de goddelijke liefde ook deel zijn van elke ziel.
Je gaat nu een transformatie meemaken van man en vrouw
naar het zielenbewustzijn en naar God toe.’

Ik keek weer naar het beeld van de man en de vrouw in de
kelk. Plotseling zag ik een verandering die als een soort ver-
snelde film zichtbaar was. Ik zag hoe de vormen van de man
en de vrouw als het ware oplosten en verdwenen en daaruit
kwamen twee lichtende gestalten die langzaam transformeer-
den naar een nieuwe vorm die bijna niet meer menselijk was.
Ik zag de twee gestalten die nu pure zielenvormen waren, in
elkaar opgaan. Ik zag aan de energie dat zij nu een proces van
bewustzijn ervoeren waarbij het licht steeds intenser werd.
Plotseling leek het alsof de twee gestalten in elkaar versmol-
ten en na enige tijd een geworden waren, terwijl de eigen iden-
titeit die zij als individu hadden toch bewaard bleef. Het was
een wonderlijk en ongelofelijk mooi gezicht waarin vele ge-
voelens in mijzelf werden aangeraakt. Ik zag dat de energie
die zichtbaar was als een prachtig licht nu samensmolt en er
een verbintenis werd gemaakt tussen deze energie en het god-
delijke door middel van een soort lichtgevend koord dat ken-
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nelijk de zielsverbintenis met God zelf vormde. Ik zag vanuit
dit goddelijke licht ook weer nieuwe energie, in de vorm van
ander licht, naar het paar terugstromen en zij leken te groeien
in dit enorme licht. Plotseling was het proces gereed en ik zag
een entiteit die uit twee zielenhelften bestond die voorheen als
man en als vrouw zichtbaar waren geweest. Deze entiteit leek
nu een te worden met God zelf en het licht bleef maar groeien
en groeien, totdat het zo verblindend werd dat het niet langer
mogelijk was om er nog iets in te zien. De engel sprak nu weer
en zei: ‘Wat je nu in een heel snel tempo gezien hebt, is de
energetische voorstelling van de transformatie van man en
vrouw naar een zielenbewustzijn dat hen als verenigde ziel
naar God brengt. Dit is het pad dat elk levend wezen, waar dan
ook in de neutrale zone (Visioenen en uittredingen, Visioen 2)
moet ondergaan. Dit is de weg die ook elk mens zal gaan, want
men zal het zielenbewustzijn moeten leren kennen voordat
men als man of als vrouw bewust met dat manzijn en vrouw-
zijn om kan gaan. De les die men moet leren, is om zich niet
te identificeren met het lichaam maar om de zielenkracht die
men in zich heeft te ervaren. Pas dan kan men verder in wer-
kelijke liefde in relaties op aarde en in de sferen zoals God dit
bedoeld heeft. Dit is de weg die men te gaan heeft.’
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Inleiding

Mannen komen van Mars, Vrouwen komen van Venus,
zo sprak de titel van het boekje dat in de boekhan-
del lag, mij toe. Ik keek ernaar met een glimlach,

want de titel alleen al sprak boekdelen over dit onderwerp
waarover inmiddels honderden boeken verschenen zijn. Waar-
om denken mensen eigenlijk dat er een soort spanning tussen
mannen en vrouwen zou bestaan, alsof ze van verschillende
planeten zouden komen? En dat terwijl er toch een hele sterke
aantrekkingskracht tussen hen is die wij liefde noemen in al
haar vormen en mogelijkheden. Ik sprak hierover enige jaren
geleden met een vrouwelijke collega in Schotland, waar ik
woon, en zij zei: ‘What a nonsense, men are from earth,
women are from earth, deal with it’ (Wat een onzin, mannen
komen van de aarde en vrouwen komen van de aarde, en daar
moeten we het mee doen.). Een gezonde reactie van iemand
met een gezond verstand en veel ervaring.

Toch is dit niet de enige manier om naar de titel van dit
boekje te kijken. In een diepere zin wordt aangegeven dat de
verschillen tussen man en vrouw van een andere orde en ande-
re oorsprong zijn. Venus is het beeld van de liefde en Mars het
beeld van de oorlog en agressiviteit. Hoewel het niet juist is
om op deze wijze de twee seksen te beoordelen, is het wel zo
dat er in diepere zin een kern van waarheid in zit, getuige een
van de visioenen in hoofdstuk 1 dat duidelijk laat zien dat het
mannelijke element van oorsprong vernietigend was en het
vrouwelijke element opbouwend en voedend. Er is dus een be-
paald spanningsveld en op verschillende niveaus ook een
vorm van onbegrip tussen de twee seksen en in de afgelopen
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periode hebben veel lezers en lezeressen mij reacties gestuurd
en ook om levensadviezen gevraagd die verband hielden met
het ogenschijnlijke onbegrip tussen man en vrouw en de rela-
tieproblemen die daaruit voortvloeien. Het lijkt soms alsof de
spanningen tussen deze twee een bijna alles overheersende in-
vloed hebben op het dagelijks leven en dat andere zaken, zoals
bijvoorbeeld werk, bijna een tweede of zelfs derde plaats in-
nemen. Zo overheersend is dit, dat het een geweldige markt is
geworden voor de vele weekbladen, boeken en tv-program-
ma’s die dit onderwerp behandelen. Maar het is niet iets exclu-
siefs van deze tijd. Als we naar de mensheid kijken, dan zien
we dat mannen en vrouwen in verschillende culturen zowel in
het heden als in het verleden op evenzoveel verschillende ma-
nieren met elkaar omgingen, maar altijd vanuit een specifiek
spanningsveld. Zo zijn er culturen in de menselijke geschiede-
nis geweest die overwegend matriarchaal van opzet waren en
waar vrouwen duidelijk een leidende rol hadden in politiek,
bestuur, handel, en in het gezin. Het omgekeerde is nog veel
vaker het geval geweest. We kennen de wijze waarop bepaal-
de volkeren de vrouw behandelen volgens religieuze normen
die op een verkeerd denken zijn gebaseerd. Ook in onze wes-
terse samenleving is het spanningsveld tussen man en vrouw
nog steeds aanwezig. Volgens de wet zijn man en vrouw gelijk
en toch gebeurt het nog vaak dat de vrouw als mindere wordt
behandeld en zelfs in gelijke functies vaak minder betaald
krijgt dan de man. Ik zal niet verder ingaan op deze problema-
tiek, want iedereen kent voorbeelden genoeg, maar uit de vra-
gen die ik van mijn lezers en lezeressen mocht ontvangen,
bleek dat men veel meer geïnteresseerd was in het waarom en
de mogelijke uitleg vanuit een geestelijke achtergrond.

Zijn er eigenlijk verschillen? Waarom lijkt het alsof de
vrouw in de maatschappij vaak het slachtoffer is op alle mo-
gelijke manieren? Waarom groeit mijn partner niet mee met
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het bewustzijnsproces dat ik nu meemaak? Is er geen gelijk-
heid in een relatie mogelijk? Waarom is het zo moeilijk om
werkelijke liefde te vinden en te ervaren? Maar ook vragen
zoals, wat is de tweelingziel of verenigende ziel? Kan ik deze
op aarde tegenkomen? Wat is de karmische band tussen part-
ners? Kunnen we de ene keer als man en een andere keer als
vrouw geboren worden of zijn er specifiek mannelijke en
vrouwelijke zielen en wat is de achtergrond van homoseksua-
liteit? Maar ook de hoofdvraag: wat is werkelijke liefde en wat
is de invloed van werkelijke liefde op ons wezen?

Met betrekking tot deze vragen mocht ik veel nieuwe bui-
tenzintuiglijke ervaringen meemaken en omdat er zoveel ver-
schillende vragen zijn geweest met daarop heel veel antwoor-
den, leek het mij verstandig om een apart boek aan dit onder-
werp te wijden. Dit boek is dus niet geschreven vanuit de nor-
male gezichtspunten van man en vrouw, en het mannelijke en
vrouwelijke, want de boekhandels liggen er vol mee, maar
vanuit de betekenis van het menszijn op aarde en, meer speci-
fiek, vanuit het perspectief van de ziel. De antwoorden zullen
voor velen een openbaring zijn, omdat het uiteindelijk duide-
lijk wordt dat er geen verschil bestaat tussen man en vrouw,
maar dat het spanningsveld gecreëerd en instandgehouden
wordt op het moment dat wij ons met ons man- en vrouwzijn
gaan identificeren in plaats van onszelf als een goddelijke ziel
te ervaren die in een menselijk lichaam geïncarneerd is.

Het zal duidelijk worden dat de verschillen en de aantrek-
kingskracht tussen man en vrouw voor velen in de eerste
plaats fysiek zijn. Het is ook duidelijk dat dit geholpen heeft
om de planeet te bevolken en daarmee de voortgang van het
menselijk geslacht te waarborgen. Maar naarmate men op het
pad van geestelijk bewustzijn vordert, komen er ook andere
gedachten naar boven die in relaties een rol spelen. Is het wel
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nodig om een ras in stand te houden indien liefde van mens tot
mens en van ziel tot ziel, zoals die ooit bedoeld werd door
God, niet mogelijk lijkt te zijn? Het heeft immers geen zin om
een ras of een groep wezens in leven te houden als dat geen
hoger doel heeft. We gaan dan anders naar de relatie tussen
man en vrouw kijken, en als we dit doen vanuit onze ziel en
dat wat we werkelijk zijn dan is het mogelijk de ware schoon-
heid in elkaar te ontdekken vanuit een dieper gevoel en werke-
lijke liefde. De ogenschijnlijke verschillen, en daarmee het
spanningsveld dat we zelf in ons denken instandhouden, val-
len dan weg en we ontdekken de ware ziel in elkaar en de zie-
lenband die ons tot elkaar trekt en het pad dat we in de eeu-
wigheid hebben te gaan.

Het is niet mijn bedoeling om in dit boekje een mening te
geven over de relatie tussen man en vrouw, want die is voor
ieder mens verschillend en mijn mening zou slechts een resul-
taat zijn van mijn ervaringen op dit gebied in dit leven. Ieder
mens ervaart zijn/haar positie in het leven en de relaties met
andere mensen, zowel mannen als vrouwen, op zijn/haar eigen
wijze en de ervaringen in dit leven, maar ook die van vorige
levens, maken ons zoals we zijn. We zijn in die zin een pro-
duct van ons eigen handelen en zijn. De inzichten gegeven
vanuit geestelijke zijde, kunnen echter heel verhelderend wer-
ken en helpen om bepaalde dingen beter te kunnen begrijpen
en in een ander perspectief te zien. En als alles beter begrepen
kan worden, dan heeft men ook de mogelijkheden om iets met
de situatie te doen die men in zijn/haar leven ervaart. Daarom
is dit boek totstandgekomen.
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