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Belangrijke aanwijzingen

De activiteiten, aanwijzingen, meditaties en rituelen etc… zijn een weerslag 
van jarenlange ervaring in het werken met mensen. Ze zijn hier beschreven als 
inspiratie en uitgangspunten voor het begeleiden van processen van diepe 
persoonlijke transformatie en stervensbegeleiding. 

In alle gevallen is het verstandig te overwegen welke activiteiten en onderde-
len uit dit materiaal passend zijn in situaties en processen en vandaaruit keuzes 
te maken. Het materiaal is zo gemaakt dat het in alle opzichten aangepast kan 
worden aan wat nodig en wenselijk is. Het gebruik van dit materiaal is voor 
eigen verantwoordelijkheid.
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Mijn wens is dat je met dit boek diepe innerlijke vrede, liefde, ondersteuning 
en verbinding ervaart. Je wordt altijd geleid en beschermd ongeacht wat er 
ook in je leven gebeurt. Het proces van sterven is bedoeld als een vredig 
terugtrekken van je bewustzijn, dat zich losmaakt van de aardse sferen en door 
de Poort van Licht gaat, waarbij je versmelt in je pure wezen van zuiver licht 
van de Bron. 

Dankbaarheid 

Music from Source is gecreëerd op meditatieve wijze met gebruik van de 
OMnium Methode voor bewustzijnsverruiming en verbinding met de Bron 
opgericht door Caroline Cory. Caroline heeft mij vele jaren ondersteund in het 
verfijnen van mijn muziek zodat de vertaling van kosmische energie en univer-
seel bewustzijn via de klank nauwkeurig is. Dank je wel Caroline dat je bij ons 
bent en voor het brengen van de Bron diep in het menselijke bewustzijn. Dank 
ook voor het ondersteunen van een liefdevolle ontplooiing van de Nieuwe 
Aarde.

Ik dank ook alle geestelijke verzorgers die dit boek gebruiken en diegenen 
begeleiding die grote veranderingen ervaren of in het proces van sterven zijn. 
Mogen de muziek en dit boek je ondersteunen in het brengen van wijsheid en 
liefde.  De Poort van Licht begeleidt je hierbij met liefde van mijn hart en de 
Bron.

Frits Evelein

Voorwoord 
Sinds mijn jeugd heb ik bijzondere spirituele ervaringen gehad waardoor ik 
de geestelijke essentie die wij als mensen zijn heb leren kennen. Ik ervoer dat 
we oorspronkelijk gecreëerd zijn als wezens van zuiver licht en bewustzijn. Om 
ons bewustzijn te verruimen en als mens te ervaren, besluiten we te incarneren 
op de aarde en geboren te worden in een fysiek lichaam. Na het afronden van 
ons fysieke leven komt het moment van het loslaten van het lichaam. Dit is het 
moment om afscheid te nemen van onze menselijke identiteit en van alles wat 
we als mens zijn geweest, hebben gekend en waar we mee verbonden zijn. 
Door deze overgang versmelten we terug - door de Poort van Licht - in onze 
oorspronkelijke essentie die zuiver licht is, onsterfelijk en een expressie van de 
Bron van de Schepping. We nemen alle ervaringen mee en verrijken zo ons 
geestelijke wezen met wat we verworven hebben aan bewustzijnsverruiming 
op de aarde. 

Mijn ervaringen toonden mij deze diepere natuur van ons wezen die door 
veel mensen intuïtief wordt aangevoeld. Echter wordt ons niet geleerd onze 
geestelijke essentie vanuit eigen innerlijke ervaring te leren kennen, te ontwik-
kelen en daar vanuit te leven. Meestal ervaren we niet dat we altijd verbonden, 
omhuld en verzorgd zijn door de Liefde van de Schepper - onze Bron - en alle 
Lichtwezens van de Bron die met ons zijn en ons begeleiden. Daardoor is de 
overgang en het sterven zoals we dit momenteel op de aarde kennen vaak 
omgeven door verwarring, angst en radeloosheid.

Ik heb dit boek geschreven en de muziek gecomponeerd om voor jou een lief-
devolle en zachte atmosfeer te scheppen met de aanwezigheid van je eeuwige 
essentie, je Hoger Zelf en je Goddelijke Schepper - de Bron. 

De muziek die bij het boek hoort is uitgegeven op cd en als mp3 (te verkrij-
gen via: www.MusicfromSource.net). De klanken zijn in een meditatieve staat 
gecreëerd volgens de “OMnium Methode”. Hierbij is kosmische energie en 
bewustzijn vertaald in een hoorbare en ervaarbare sfeer. De energie in de 
klank activeert bij het luisteren een resonantie waardoor je herinnering van je 
geestelijke essentie geactiveerd wordt. 

“De Poort van Licht” is een nieuwe benadering voor het ondersteunen van be-
langrijke overgangen in het leven en het proces van sterven. Het ondersteunt 
met Bron-energie en Bron-bewustzijn het ervaren van de schoonheid van je 
oneindige wezen. Je bent altijd verbonden, altijd geliefd en geschapen als 
een unieke uitdrukking van de Goddelijke Schepper en de Bron.
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Muziek en thema’s in vier groepen 

De 16 muziekstukken bij dit boek (zie www.musicfromsource.net voor Cd of 
download mp3: The Portal of Light) zijn ruimtelijk en zacht met golvende klan-
ken. Als klankweefsels met ijle kleuren omhullen en dragen ze je. Er zijn geen 
herhalende melodieën, harmonieën en ritmes zodat je luisterervaring niet 
afgeleid en verstoord wordt door elementen die in je hoofd blijven hangen. 

De muziek is in vier groepen ingedeeld, elk voorzien van vier thema’s met een 
bepaalde energie, doel en sfeer. 

A – Ontspanning en verstilling C – Verbonden voelen 

1 Innerlijke vrede 9 Je Hoger Zelf

2 Heilige ruimte 10 Aanwezigheid van engelen 

3 Verbinden met de Bron 11 De poort van licht

4 De boodschapper van licht 12 Innerlijke begeleiding

B – Loslaten en bevrijden D –  Omhult door liefde en dankbaarheid

5 Loslaten 13 Geestelijke familie

6 Vergeving 14 Eeuwig leven

7 Vertrouwen en toelaten 15 Eeuwige liefde

8 Overgave 16 Alles is goed

A – Ontspannen en verstilling: Zachte en ontspannende klanken die een 
verstillende atmosfeer scheppen. 

B – Loslaten en bevrijding: Liefdevolle energie die helpt oude negatieve 
ervaringen, stress, spanning en angst los te laten en te transformeren. 

C – Verbonden voelen: Warme en rijke sfeer van verbinding en ondersteu-
ning. Ze geven een gevoel van geleid en verzorgd worden.

D – Omhuld door liefde en dankbaarheid: Scheppen een sfeer van innerlij-
ke vrede en het gevoel gedragen te worden in de armen van een Goddelijke 
Aanwezigheid van zuiver wijsheid en liefde. 

Inleiding
Deze gedichten, visualisaties, affirmaties, afbeeldingen, activiteiten en aanvul-
lende muziek zijn gemaakt om je liefdevol en praktisch te begeleiden gedu-
rende belangrijke overgangen en de laatste fase van het aardse leven. 

Elk muziekstuk op het bijpassende album schept een 
liefdevolle sfeer. De zachte klanken vullen je ruimte 
en stromen in je hart en lichaam als fluisterende stem-
men van een liefdevolle aanwezigheid, wijze leiding, 
en begripsvolle steun. De Poort van Licht omarmt 
je met liefde en vrede zodat je weet en voelt dat je 
verzorgd wordt, nooit alleen bent en wordt geleid. 

Bij de geboorte treed je het menselijke leven binnen 
door een fysiek lichaam aan te nemen. Het omge-
keerde proces is de overgang, het afleggen van het 
lichaam om terug te keren naar je oorspronkelijke 
staat als zuiver bewustzijn in geestelijke vorm. Sterven 
kan omhuld worden met vrede, liefde en dankbaarheid maar ook met verdriet, 
pijn, lijden, angst en onzekerheid. Vaak is er een fase van verwarring over waar 
je heen gaat en hoe je geleid wordt. De Poort van Licht helpt verwarring los te 
laten en vertrouwen, troost, vrede en liefde te ervaren. 

De teksten en muziek zijn gemaakt vanuit mijn eigen innerlijke ervaring en als 
zielzorger, levensbegeleider en bewustzijnscoach. Ze zijn voortgekomen uit 
mijn visie dat wij in essentie een eeuwig zuiver geestelijk wezen zijn. Ieder van 
ons is voortgekomen uit de liefdevolle Bron, het hart van het universum1. 

Je kunt de muziek en deze activiteiten gebruiken in het begeleiden van 
anderen en voor jezelf. De muziek schept liefdevolle sferen en de gedichten 
en teksten kunnen als een zachte fluistering van het Hoger Zelf bij de muziek 
gesproken worden. De activiteiten en rituelen kunnen gedaan worden bij het 
afspelen van de muziek zodat het gevoel van innerlijke begeleiding en verbin-
ding met het Hoger Zelf en de Bron versterkt wordt.

1  Getracht is om religieuze verwijzing te vermijden zodat de teksten toegankelijk en 

bruikbaar zijn voor iedereen ongeacht filosofische en religieuze achtergrond. De begeleidende 

teksten gebruiken neutrale woorden zoals engel, lichtwezens, de Bron, Schepper, Hoger Zelf, 

Goddelijke Ouders etc… Deze woorden kun je vervangen door woorden die passend voelen voor 

de mensen met wie je werkt. 



10 11

Beschrijving van de muziek en thema

De energie van de muziek en elk thema worden kort beschreven. In een poëti-
sche beschrijving van de muziek wordt de energie weergegeven die in de klank 
is vertaald. 

Visualisaties 

Visualiseren verdiept ervaring, in het bijzonder in combinatie met muziek. Het 
versterkt gevoelens van liefde, vrede en heling. Je kunt een visualisatie voorlezen 
of lezen voorafgaande aan of gedurende de muziek. Lees de teksten langzaam 
en zachtjes en sta de persoon toe voldoende tijd te nemen voor een ervaring. 
Herhaal de muziek zo vaak als wenselijk is en laat een vredige sfeer ontstaan. 

Deze visualisaties zijn als voorbeeld gegeven en kunnen eenvoudig aangepast of 
vervangen worden door eigen teksten. Ze richten zich op positieve aspecten en 
ondersteunen het loslaten van negatieve ervaringen. 

Affirmaties

Een affirmatie is een meditatieve tekst als een intentie geformuleerd voor wat je 
wilt, het is gericht op het loslaten van negatieve ervaringen en het versterken van 
positieve. Een affirmatie versterkt de verbinding met het Hoger Zelf en de Bron. 
Je Hoger Zelf is het deel van jou dat onsterfelijk, zuiver bewustzijn en energie is. 
Het is je verbinding met wie je werkelijk bent, je Goddelijke Essentie en de Bron. 

Neem de tijd tijdens het uitspreken van de affirmaties om te voelen of er iets 
is dat losgelaten kan worden, iets dat de innerlijke vrede blokkeert. Negatieve 
emoties en gevoelens zijn in de loop der jaren opgeslagen in het onderbewuste 
en ook in het cellulaire geheugen. Omdat je een gedachte zelf schept met een 
bepaalde lading, kun je deze ook wissen en je ervan bevrijden. 

“Ik vraag en mijn intentie is...” 

De woorden “Ik vraag en mijn intentie is” worden heel veel gebruikt in dit boek. 
Het is een krachtige formule gebaseerd op een kosmische principe van vrije wil. 
Door te vragen geef je jouw Hoger Zelf, jouw Schepper en de Bron toestemming 
om je actief te ondersteunen. Dit is essentieel want in de schepping wordt jouw 
bewustzijn gezien als soeverein en zal nooit beïnvloed worden, de vrije wil wordt 
gerespecteerd. Door te vragen echter opent zich de verbinding en ontstaat er 
een scheppende wisselwerking. De vraag en intentie formule is gemaakt door 
Caroline Cory, oprichter van OMnium Methode (zie: www.OMniumUniverse.com).

Praktische aanwijzingen 
Dit boek is geschikt voor professioneel gebruik bij het ondersteunen van 
mensen thuis in een periode van grote verandering of stervensbegeleiding in 
een hospice, ziekenhuis of bij het coachen van zorgverleners. Het biedt unieke 
mogelijkheden om mensen gerust te stellen die aan je zorg zijn toevertrouwd. 
Het is praktisch met veel materiaal dat je direct kunt toepassen in uiteenlopen-
de situaties.

Eigen gebruik

Je kunt dit boek zelf gebruiken en de gedichten, visualisaties en affirmaties 
lezen of zacht uitspreken terwijl de muziek klinkt. De afbeeldingen, rituelen en 
reflectieve activiteiten zijn een bron van inspiratie.  

Opbouw van elk hoofdstuk

Elk hoofdstuk bestaat uit verschillende onderdelen: het begint met een 
gedicht, een afbeelding die het thema ondersteund, de beschrijving van het 
thema en de bijpassende muziek waarin in klank en energie het thema wordt 
ondersteund, een visualisatie, een affirmatie, eventueel een ritueel en ver-
schillende activiteiten, zoals aanzetten tot gesprek, reflectieve suggesties en 
meer. Hoofdstuk 17 geeft suggesties die gebruikt kunnen worden tijdens een 
ceremonie. 

Gedichten

Een gedicht dat in woorden de energie van het thema uitdrukt opent een 
hoofdstuk. De gedichten zijn geschreven door Wendy von Oech. Je kunt de 
teksten langzaam uitspreken terwijl de muziek klinkt. Voel hierbij hoe jouw 
stem de drager van het Hoger Bewustzijn van de persoon wordt die liefdevol 
tot hem of haar spreekt en zachtjes leidt. 

Afbeeldingen

Elk thema heeft een speciale afbeelding die gekozen is voor de sfeer, kleur 
en energie. Ze versterken een gevoel van verbinding met een groter leven, 
bewustzijn en liefde. Laat de afbeelding zien terwijl de muziek speelt en open 
een gesprek over wat er te zien en te ervaren is in combinatie met het thema 
en de muziek. Laat de afbeelding en de sfeer zijn eigen inwerking hebben en 
neem de tijd om te laten ontvouwen wat zich aandient. 
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Kleuren en tekenen 

Werken met kleur en eenvoudige vormen van teke-
nen scheppen een prachtige verstilde sfeer. Bij elk 
muziekstuk is het mogelijk eenvoudige vormen te 
kleuren, zoals cirkels en een zacht gekleurd vlak om 
de gedachten rustiger te laten worden en gewoon 
de sfeer van de muziek zijn werk dieper te laten doen. Heel bruikbaar is blok 
bijenwaskrijt van Stockmar met zachte kleuren en een breed vlak. 

Muziek en hoe deze te gebruiken

Uniek is de bijpassende muziek “The Portal of Light” (als mp3 download en 
op cd: zie www.musicfromsource.net). Elk hoofdstuk heeft een eigen muziek-
stuk. Benut de werking van de muziek optimaal bijv. door deze zachtjes af te 
spelen zodat er een ondersteunende atmosfeer ontstaat. Elk muziekstuk is ge-
maakt met een specifieke intentie om een zachte en warme sfeer te scheppen. 

Let erop dat de muziek op een aangenaam volume wordt gespeeld. Zelfs 
wanneer je de muziek heel zacht afspeelt, bijna onhoorbaar, is de 
liefdevolle en ondersteunende energie aanwezig. De muziek kan 
worden gebruikt in combinatie met elk ander materiaal of ritueel in 
dit boek of in andere boeken dat je gebruikt voor het ondersteu-
nen van de overgang of gedurende crematie en begrafenis. 

Gebruik een goed audiosysteem of hoofdtelefoon voor een 
optimale klank- en energie beleving. Kies ook een systeem dat 
het mogelijk maakt een stuk te herhalen. Let op dat het volume 
aangenaam is. Het is ondersteunend om een muziekstuk vaker te 
herhalen. Zo bouwt zich een sfeer op bij de teksten en activitei-
ten en geeft het voldoende tijd dit dieper te ervaren. 

Het gebruiken bij mensen die zwak zijn of ernstig ziek 

Het horen van geluid wordt algemeen beschouwd als laatste zintuiglijke func-
tie die volledig werkt. Daarom kun je zelfs bij een persoon die heel zwak is of 
in coma ligt de muziek heel zacht afspelen. Spreek ook zachtjes.  Je kun ook 
rituelen en andere activiteiten doen als alles maar aangepast wordt aan de 
mogelijkheden en wensen.

. 

Het is een perfecte formule om dat wat je ooit zelf als belemmerend hebt 
gecreëerd – in gedachten, gevoelens, woorden en daden – energetisch te wis-
sen. Het helpt dus bij het oplossen van belemmerende en negatieve emoties 
en overtuigingen. Bijvoorbeeld als je zegt: “Ik vraag en mijn intentie is om mijn 
angst voor …. (benoem dan wat de ervaring is) los te laten en te wissen uit 
mijn bewuste, onbewuste en cellulair geheugen”, maakt dit uit al deze lagen 
de energie die je aanspreekt ongedaan. 

Belangrijk voor het wissen is de belemmerende energie te voelen of je voor 
te stellen als een bal of gekleurde energetische wolk en deze dan op te laten 
lossen bij het uit ademen. 

Wanneer je zegt “Ik vraag en mijn intentie is” om een diepe verbinding te 
ervaren met mijn Hoger Zelf, functioneert het als een krachtige impuls om je 
ervaring af te stemmen met je Hoger Bewustzijn. Je hebt dan duidelijkheid 
en focus in wat je wilt en je Hoger Zelf reageert altijd wanneer je vraagt met 
focus. 

Rituelen

In dit boek zijn verschillende korte rituelen opgenomen. Rituelen zijn hande-
lingen die een symbolische werking hebben, waarin je iets kunt uitdrukken 
dat moeilijk onder woorden te brengen is. De beschreven rituelen zijn hier als 
voorbeelden gegeven die aan te passen en uit te breiden zijn. Gebruik ook 
hierbij de muziek om een mooie sfeer te scheppen.  

Soms zijn er materialen nodig zoals kaarsen, wierook, essentiële olie, een 
zijden doek, bloemen e.d. Het is verstandig de rituelen goed voor te bereiden 
zodat er een soepele uitvoering is. Kijk goed wat toegestaan is in een zieken-
huis of hospice (kaarsen en wierook branden) en overleg. 

Reflectie en gesprekken

Reflectieve activiteiten zijn vragen, gespreksimpulsen, het terugblikken op 
ervaringen en het ervaren van goede en inspirerende aspecten van het leven 
die je als kostbare oogst hebt verworven en meeneemt op de reis. 

Deze activiteiten kunnen naar behoefte gekozen en aangepast worden. In het 
werken met mensen is het mogelijk om het samen te doen in een gesprek. Het 
is ook mogelijk om een activiteit te kopiëren en deze als kopie te geven zodat 
de persoon het zelfstandig kan doen.
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1 Innerlijke vrede

Adem,

Ontspan,  

En laat los, 

Verstil je gedachten.

Laat je lichaam zich ontspannen,

En open je hart.

Laat je licht schijnen, 

Met een diep innerlijk gevoel van vrede,

Stralend door je gehele lichaam. 

Adem,  

Ontspan,  

En laat los.
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1A Thema, muziek, visualisatie en affirmatie

Verstillen van het denken en het ontspannen van je lichaam opent je voor 
innerlijke vrede.

Muziek - 1. Klanken als een zachte ademhaling door golven van stemmen, 
scheppen een atmosfeer van rust, zuiverheid en vrede. Laat je ondersteunen 
om innerlijke verstilling te ervaren, vrij van verwarring en afleiding zodat je 
verbinding met je Hoger Zelf voelbaar is.

Visualisatie

• Adem langzaam in door je neus en uit door je mond (herhaal dit).

• Breng je aandacht naar je hart (adem in en uit).

• Vraag je gedachten rustig te worden (adem in en uit).

• Vraag je lichaam te ontspannen (adem in en uit).

• Stel je een helder licht voor in het midden van je borst en voel het 
warm worden (adem in en uit). 

• Breng steeds je aandacht terug naar dit licht in je borst. 

• Als er afleidende gedachten opkomen, vraag je deze op te lossen in 
de rustige ademhaling.

• Vraag dit licht je te helpen onrustige gevoelens te verminderen. 

• Vraag om gedragen te worden met een diep gevoel van rust en inner-
lijke vrede.

Affirmatie
• Ik vraag en mijn intentie is om mij diep te verbinden met mijn Hoger 
Zelf en de Bron. 

• Ik vraag een diep gevoel van rust en innerlijke vrede te ervaren. 

• Ik vraag en mijn intentie is om oude gedachten, gevoelens en overtui-
gingen die mij spanning en verwarring geven los te laten (je kunt hier noe-
men wat je voelt…) en te wissen uit mijn bewuste, onbewuste en cellulair 
geheugen. (Adem diep in .... en krachtig uit .... en blaas het weg! Laat het 
compleet oplossen.)

• Ik vraag en mijn intentie is om mijn hart te openen en de innerlijke vrede 
en Liefde van mijn Hoger Zelf en mijn Schepper te ervaren.

• En zo is het.  

1BStop 

STOP

Adem in door je neus …

Adem uit door je mond …

Ik vraag diepe innerlijke vrede 

en stilte te ervaren.
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13 Geestelijke familie 

In het begin,

Zijn we gezamenlijk geschapen, 

Met een gelijk doel en eigenschappen.

We behoren bij elkaar, 

Als een hoog vliegende zwerm wilde ganzen.

Voel onze aanwezigheid nu, 

Als een deken van liefde,

Zacht om je heen.

Tot we in ons volgend avontuur zweven, 

Onverbrekelijk en samen.
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Thema, muziek, visualisatie en affirmatie

Je bent niet alleen, je bent samen geschapen met je Geestelijke familie van 
de Bron, zij zijn wezens zoals jij. Ze zijn altijd bij je, liefdevol leidend ongeacht 
wat er ook gebeurt. Deze activiteiten ondersteunen je om ontvankelijk te zijn 
voor de warme en liefdevolle aanwezigheid van je Geestelijke Familie van de 
Bron. 

Muziek - 13 De muziek opent met een zachte nevel van zilveren klanken, stem-
men voegen in als Lichtwezens die naar je reiken en geleidelijk ervaarbaar 
worden. 

Visualisatie
• Stel je voor dat je in een prachtige hal staat die gevuld is met paars en 
roze licht. Een kring van Lichtwezens van de Bron staat om je heem.  

• Dit is jouw Geestelijke Familie van de Bron, wezens geschapen met 
een vergelijkbare Goddelijke Essentie, die eenzelfde soort energie en 
doel met je delen.

• Vraag om een diepe verbinding met hen te ervaren, om je geliefd, 
geleid en beschermd te voelen. Hun aanwezigheid is als een tedere aan-
raking. 

• Je kunt ze elke vraag stellen die je maar wilt en zij zullen je antwoor-
den met een liefdevolle warmte die je kunt voelen in je hart.

• Zet je intentie om hun begeleiding te ontvangen en deze helder en 
diep in je te ervaren.

Affirmatie
• Ik vraag en mijn intentie is dat mijn Geestelijke Familie van de Bron nu 
bij mij is en mij ondersteunt.

• Ik vraag en mijn intentie is dat de energie van de Bron en mijn Hoger 
Zelf in en om mij is en mij opent voor mijn Geestelijke Familie van de Bron.

• Ik vraag en mijn intentie is om alle verwarring over mijn geestelijke fa-
milie, wie ik werkelijk ben en waar ik vandaan kom (... je kunt gevoelens en 
gedachten noemen) compleet te wissen uit mijn bewuste, onbewuste en 
cellulair geheugen. (Adem diep in .... en krachtig uit .... en blaas het weg! 
Laat het compleet oplossen.)

• Ik vraag en mijn intentie is om diep vertrouwen te ervaren en de liefde-
volle begeleiding en bescherming van mijn geestelijke familie van de Bron 
te voelen. En zo is het. 

13B Mijn Geestelijke Familie betekent voor mij …

Deze activiteit activeert een reflectie op je menselijke familie en je geestelijke 
familie, wat verbondenheid is, wat het is om familie te hebben of te missen. 
Het opent het gevoel van innerlijk verbonden te zijn met een bewustzijn van 
liefde voor je Geestelijke familie van de Bron.

Muziek - 13.

Mijn menselijke familie:
• Mijn menselijke familie voelt voor mij: …………………………………....

• Overeenkomsten en verschillen die ik heb met familieleden zijn: ….….

• Unieke kwaliteiten van sommige van mijn familieleden zijn: ……………

• Bijzondere ervaringen met mijn familieleden zijn: ………….……………

• Formuleer zelf reflectieve vragen: …….................................…………......

Mijn Geestelijke Familie van de Bron:
• Stel je voor dat je een Geestelijke Familie van de Bron hebt, het zijn 
wezens van Licht en energie. Ze zijn net zo geschapen als jouw geestelijke 
essentie. Hoe voelt dit voor je? ………………………………………………...

• Ik stel mij een Geestelijke Familie voor als: ……………………………….

• Ik stel mij hun kwaliteiten voor als: ………………………………………...

• Ik heb een gevoel dat mijn Geestelijke Familie me begeleidt via: ….…

• Ik wil ze graag het volgende vragen: ……………………………………...

• Formuleer eigen vragen: ……………………………………………………

Affirmatie
• Ik vraag en mijn intentie is om een diepe verbinding te voelen met mijn 
Hoger Zelf en mijn Geestelijke Familie van de Bron.

• Ik vraag en mijn intentie is om gevoelens dat ik alleen ben en dat nie-
mand om mij geeft en ik niemand heb die met mij mee kan gaan op mijn 
innerlijke pad (noem eventueel andere gevoelens en gedachten) nu los te 
laten en uit mijn bewuste, onbewuste en cellulair geheugen te wissen. 

• Ik vraag en mijn intentie is om een diepe verbinding te voelen met mijn 
Hoger Zelf en mijn Geestelijke Familie van de Bron en mij geliefd, geleid 
en beschermd te voelen op mijn reis.

• En zo is het. 
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14 Eeuwig leven 

De zon gaat op in je hart,

Een nieuwe dag breekt aan,

Stralend van liefde en licht.

Het is tijd om te ontwaken,

Het is tijd om te herinneren, 

Je bent een Goddelijk Wezen.

Je bent geschapen uit Liefde.

Altijd en eeuwig,

Ben je Liefde.
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Thema, muziek, visualisatie en affirmatie

Achter alle veranderingen is een stroom van leven, levenskracht en Liefde die 
alles draagt en voedt. Deze activiteiten ondersteunen je hier contact mee te 
voelen.

Muziek - 14. Diepe warme akkoorden van violen nemen langzaam toe als een 
zonsopgang van oneindige Liefde. 

Visualisatie 
• Stel je voor dat er een wezen van puur zuiver licht, hemelse wijsheid 
en oneindige vrede bij je is en naast je staat. 

• Het lichaam van dit wezen straalt als een zonsopgang waarvan het 
licht steeds helderder wordt. 

• Deze energie en aanwezigheid omhult je compleet. Langzaam los je 
op in deze warme gloed en liefde.

• Adem langzaam in door je neus en uit door je mond en laat je gewoon 
opnemen in het licht.

• Vraag de energie van liefde langzaam en zacht in je hart te stromen, je 
lichaam en geest en te vullen met vrede en wijsheid. 

• Vraag dat deze aanwezigheid altijd bij je is.

 Affirmatie 
• Ik vraag en mijn intentie is om liefde, wijsheid en vrede te ervaren. 

• Ik verlang om de diepe vrede in mijn hart, mijn lichaam en mijn geest 
toe te laten en een diepe verbinding met mijn Goddelijke Schepper te 
ervaren. 

• Ik vraag om alle twijfel, verwarring en onzekerheid over het bestaan van 
onvoorwaardelijke Liefde, diepe wijsheid en vrede (... je kunt zeggen wat 
nu opkomt voor je) los te laten en te wissen uit mijn bewuste, onbewuste en 
cellulair geheugen. (Adem diep in .... en krachtig uit .... en blaas het weg! 
Laat het compleet oplossen.)

• Ik vraag en mijn intentie is om open te zijn voor de onvoorwaardelijke 
ondersteuning van mijn Hoger Zelf en mijn Schepper en om een innerlijke 
vrede te ervaren. En zo is het.

14B Inspirerende ervaringen oogsten 

Deze activiteit ondersteunt je om terug te blikken op inspirerende ervaringen 
in je leven en daarin Liefde, Wijsheid en Vrede te ervaren.

Muziek - 14.

Ervaringen die ik had
• Liefdevolle ervaringen in mijn leven zijn: ...................................................
............… deze ervaringen hebben mijn leven verrijkt door: .........................
...........................................................................................................................

• Ervaringen vol innerlijke vrede in mijn leven zijn: ….................................
.................deze  hebben mij vervuld door: …...................................................
..............................................................................................................................

• Ervaringen vervuld met wijsheid in mijn leven zijn: .............................
........................… deze hebben mij richting gegeven door: ......................
.........................................................................................................................
......................

• Mensen die ik ken die liefde belichamen zijn: ..........................................
............... mijn leven is verrijkt door hen doordat: ….......................................
..............................................................................................................................

• Mensen die ik ken die vrede belichamen zijn: …......................................
................. mijn leven is verrijkt door hen doordat: ….....................................
..............................................................................................................................

• Mensen die ik ken die wijsheid belichamen zijn: ......................................
............... mijn leven is verrijkt door hen doordat: ….......................................
..............................................................................................................................

• Vul aan met je eigen ervaringen: ................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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15 Eeuwige Liefde 

Leg je eindelijk neer, 

in een oceaan van liefde.

Laat de klank en golven je ondersteunen,

Opstijgend en dalend met je ademhaling,

Jouw eigen hartslag.

Ontspan.

Laat jezelf in het hart glijden 

Van de Goddelijke Moeder,

Die je dichtbij houdt 

Als een baby aan de borst,

Die diep drinkt 

Van deze eeuwige Liefde.
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Thema, muziek, visualisatie en affirmatie

Deze activiteiten openen je voor de zachtheid en warmte van liefde, als van 
een Goddelijke Moeder die je draagt en voedt. Vraag elk deel van je te ont-
spannen en zich te openen en deze liefdevolle energie in zich op te nemen. 

Muziek - 15. De muziek opent langzaam met een serene, ruimtelijk, zacht tede-
re klank vol van stemmen en versmeltende klanklagen. In trage golven schept 
de klank een atmosfeer van zorgzaamheid en gedragenheid, vervuld van liefde 
en goedheid. 

Visualisatie 
• Adem diep in door je neus en uit door je mond. Stel je voor dat je 
drijft op een oceaan van warmte, omhuld door liefde.  

• Het is helemaal om je heen, tilt je op, draagt je en ondersteunt je 
zacht. Laat jezelf drijven en vraag om zuivere liefde en licht te voelen die 
in je hart stroomt en zich door je lichaam verspreidt. 

• Vraag om elke vorm van spanning of gevoel van niet geliefd zijn los te 
laten.

• Vraag en zet je intentie om de aanwezigheid van je Goddelijke Moe-
der te ervaren, de Bron, die je in Liefde draagt. Voel dat je Goddelijke 
Moeder je onvoorwaardelijk en oneindig liefheeft. 

Affirmatie
• Ik vraag en mijn intentie is om de energie van Liefde te ervaren die uit 
de Bron stroomt van waaruit mijn essentie geschapen is en zijn oorsprong 
heeft. 

• Ik vraag en mijn intentie is om mij volledig te openen voor de aanwezig-
heid en liefde van mijn Hemelse Moeder.

• Ik vraag en mijn intentie is om alle energie, emoties en overtuigingen 
los te laten die mij beletten liefde te ervaren (... je kunt hier gevoelens en 
gedachten noemen die je dwars zitten) en ik ban deze compleet uit mijn 
bewuste, onbewuste en cellulair geheugen. (Adem diep in .... en krachtig 
uit .... en blaas het weg! Laat het compleet oplossen.)

• Ik vraag en mijn intentie is om de liefdevolle ondersteuning en leiding 
van mijn Goddelijke Moeder en de Bron te ervaren en deze volledig in mij 
op te nemen.

• En zo is het.

15B  Juwelen van liefde die mijn pad verlichten 

In deze reflectieve vragen kun je terugblikken op momenten en ervaringen in 
je leven waarin je liefde hebt ervaren en de geborgenheid als gedragen door 
een Goddelijke Moeder. 

Muziek - 15.

• Ervaringen in mijn leven waarin ik mij omhuld voel door liefde zijn :.
.........................................................................................................................
zij hebben mijn leven verrijkt door: ….........................................................
.........................................................................................................................

• Ervaringen in mijn leven die vervuld waren door waarheid zijn: .........
........................................................................................................................
deze ervaringen hebben mij verrijkt door: ….............................................
.........................................................................................................................

• Ervaringen van schoonheid en harmonie die ik in mijn leven had 
zijn: ................................................................................................................ 
ze brachten mij: …........................................................................................
.........................................................................................................................

• Als ik terug ga in mijn leven naar ervaringen gevuld met goedheid 
zijn dat: …...........................................................................................................
ze hebben mij gevormd door: …..................................................................
........................................................................................................................

• Wat zijn andere ervaringen die je had die vervuld waren met hemelse 
kwaliteiten of waarden: .....................................................................................
wat is de betekenis hiervan geweest voor je? ................................................
.............................................................................................................................
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16 Alles is goed 

Ik ben nu bij je, mijn Geliefde.

Als een zachte bries, 

Als een warm licht, 

Dat zich om je heen drapeert.

Laat mijn adem je strelen,

Mijn Hart je omhullen.

Ik ben bij je,

Altijd.

Vertrouw op mijn liefde,

Los op in mijn hart.

Ik ben bij je,

Wij zijn een.

Alles is goed.  
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Thema, muziek, visualisatie en affirmatie

Thuiskomen, in veiligheid, verwelkomd en geliefd, gedragen en beschermd 
alles is goed. Het is een vreugdevolle thuiskomst na een lange reis vol nieuwe 
ervaringen. 

Muziek - 16. Langzaam van een afstand, gedragen door een zacht wind als van 
zuiver licht komen klanken naderbij die de komst aankondigen van een ma-
jestueuze aanwezigheid van puur licht en schoonheid. Gevuld met stralen van  
zilver en gouden timbres, brengen stemmen de alomvattende liefde van deze 
Grootsheid. De muziek eindigt met een diepe klank die de kwaliteit draagt 
van de aanwezigheid. 

Visualisatie 
• Stel je voor dat je omhuld wordt door een sfeer van helder licht, ge-
vuld met zilveren en gouden glinstering. Het is vreugde, Liefde, alles is 
goed, een echte thuiskomst na een lange reis.

• Vraag elke cel in je lichaam zich te openen en deze diepe verbonden-
heid met het pure licht te herkennen en in zich op te nemen. 

• Vraag en zet je intentie om de aanwezigheid van je Goddelijke Schep-
per te ervaren. 

• Vraag om alle verwarring los te laten en je hart en geest te openen. Je 
hoeft het niet te begrijpen. 

• Kies ervoor om ontvankelijk te zijn om je Goddelijke Essentie en je 
Goddelijke Schepper te ervaren. Adem diep in door je neus en uit door je 
mond en open je om meer liefde te ontvangen. 

Affirmatie 
• Ik vraag en mijn intentie is om de aanwezigheid en onvoorwaardelijke 
liefde van mijn Schepper te ervaren. 

• Ik vraag en mijn intentie is om mij geheel te openen voor deze Liefde.

• Ik vraag en mijn intentie is om alles wat mij tegenhoudt in het kunnen 
ervaren van deze aanwezigheid en liefde (... je kunt benoemen wat je voelt) 
compleet te wissen uit mijn bewuste, onbewuste en cellulair geheugen. 
(Adem diep in .... en krachtig uit .... en blaas het weg! Laat het compleet 
oplossen.) 

• Ik wil mij openen voor mijn Goddelijke Schepper en mij in onvoorwaar-
delijke liefde gedragen voelen. En zo is het.

16B Verder gaan en vaarwel zeggen

Wat betekent het om afscheid te nemen, om alles achter te laten? Om te 
vertrouwen dat het goed is zoals het gaat? Is het mogelijk te vertrouwen in een 
grotere wijsheid die alles draagt? Is het mogelijk te voelen dat jouw ziel een 
intelligentie en wijsheid heeft en die ervaringen aantrekt die zij gebruikt voor 
haar ontplooiing? Is het mogelijk om te vertrouwen dat alles goed is?

Muziek - 16.

 
• Afscheid nemen en vaarwel zeggen voelt voor mij: ….............................
........................................................................................................................... 

• Alles achterlaten wat ik heb en wat ik ben en mijn menselijke ervaring 
loslaten voelt voor mij: …...................................................................................
............................................................................................................................

• Wanneer ik nadenk over wat er met de mensen die ik liefheb kan gaan 
gebeuren als ik er niet meer ben, voel ik: …....................................................
...........................................................................................................................

• Wat zal er gebeuren met (naam van de persoon)… als ik er niet meer 
voor hem/haar ben? ...........................................................................................
...........................................................................................................................

• Noem andere vragen: ..................................................................................
..............................................................................................................................

Affirmatie
• Ik vraag en mijn intentie is om mij diep te verbinden met mijn Hoger 
Zelf en mijn Goddelijke Schepper en de Bron.

• Ik vraag en mijn intentie is om een volledig innerlijk vertrouwen te erva-
ren dat alles goed is.

• Ik vraag en mijn intentie is om alle verdriet, angst en verwarring los te 
laten over wat er gaat gebeuren als ik niet meer in mijn menselijke lichaam 
ben (.... je kunt hier noemen wat voor je opkomt) en deze compleet te wis-
sen uit mijn bewuste, onbewuste en cellulair geheugen. (Adem diep in .... 
en krachtig uit .... en blaas het weg! Laat het compleet oplossen.)

• Ik wil een diepe innerlijke vrede ervaren dat alles goed is en dat alles 
wordt gehouden in de handen en liefde van mijn Goddelijke Schepper. 

• En zo is het.
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17 Dankbaarheidsdiensten 
Deze suggesties kunnen gebruikt worden om een liefdevolle atmosfeer te schep-
pen bij een ceremonie, begrafenis of crematie. Gebruik de muziek in combinatie 
met deze suggesties. 

17A Dankbaarheidsbijeenkomst (opening)

Algemene affirmaties voor bij het openen van een viering. Kies enkele van de 
onderstaande uit, wijzig ze en/of vul ze met eigen aan.

Muziek (kies uit 10 t/m16).

Affirmaties
• Wij zijn hier bijeen om het leven te eren van ….. (naam van de over-
ledene) en om dankbaar te zijn voor de ervaringen die wij met hem/haar 
mochten delen.

• Wij vragen en onze intentie is dat gevoelens van verdriet, verlies en 
verwarring nu plaats maken voor gevoelens van dankbaarheid, liefde en 
vertrouwen. 

• Onze intentie is om ons diep te verbinden met de wijsheid en liefde die 
alles wat bestaat doordringt en zo gedragen te worden in de Liefde van de 
Schepper en de Bron.

• We vragen de aanwezigheid en begeleiding van de Engelen en de we-
zens van het Hoogste Licht van de Bron om te waken over …… (naam van 
de overledene). 

• Moge hij/zij zijn/haar pad vervolgen in diepe verbinding met zijn/haar 
Hoger Bewustzijn geleid door Liefde. 

• Ook vragen wij de aanwezigheid van de Engelen en de Wezens van het 
Hoogste Licht van de Bron om …… (naam van de partner/familieleden/ ge-
liefden, die dit verlies ervaren en achter blijven)      te ondersteunen. Mogen 
zij een diep vertrouwen hebben dat dit heengaan omhuld is met wijsheid. 

• Wij vragen en onze intentie is om diepe innerlijke vrede en vertrouwen 
te ervaren dat alles goed is. 

• (Formuleer je eigen affirmaties)

• En zo is het.

Je kunt deze opening vervolgen met een of meer muziekstukken en de muziek 
combineren met gedichten, visualisaties en affirmaties uit diverse hoofdstuk-
ken.
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