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Proloog:
Nieuw leven op aarde

Ben je gereed’, vroeg de engel die naast mij stond. Heimelijk vroeg ik mij af of je ooit gereed kon zijn voor iets waar
je niet echt veel zin in had. De afspraak om dit leven in te
gaan was al lang geleden gemaakt met alle betrokken zielen
die een rol zouden spelen in mijn leven, en omgekeerd ik in
dat van hen. Het zou een interessant en diepgaand leven zijn
waarbij de kans bestond om veel karma af te lossen en veel
voor anderen te doen, maar er waren ook veel aspecten die
veel verdriet zouden geven. Ik voelde me niet echt thuis op de
planeet waar ik naartoe moest en toch had ik er ook mooie dingen beleefd. ‘Ja’, sprak ik, ‘ik ben gereed. Ik ben echt gereed
om dit te doen, maar ik ben blij dat ik af en toe terug mag
komen, want ik zal alles en iedereen heel erg missen.’
De engel keek mij aan met een blik waarin slechts oneindige liefde te lezen was. Zij sprak: ‘Je weet dat ik altijd bij je zal
zijn en je zal helpen met alles wat je doet. Wees echter voorzichtig, want op het moment dat je weer in een menselijk lichaam woont, voel je je vaak afgescheiden van de geestelijke
wereld die om je heen is. Als mens reageer en handel je anders
dan als ziel. Je zult je vaak alleen voelen terwijl je dat in werkelijkheid niet bent, want geestelijke eenzaamheid bestaat
niet. In het lichaam zul je ook vaak dingen doen die niet goed
zijn, want je bent nog niet volmaakt en hebt nog veel te leren:
in dit leven zullen je alle kansen gegeven worden om te leren.
Handel vanuit je diepste gevoel, denk eraan dat de goddelijke
leiding je niet laat vallen.’

‘
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Ik zag nu een prachtige spiraalvormige werveling van energie verschijnen die op de een of andere manier met mij verbonden leek te zijn. De wervelende trilling was vol licht en
had allerlei prachtige kleurpatronen met een diep violet als basiskleur. Het licht sprankelde en tintelde alsof er kleine vonkjes afsprongen. Het was de energie die verbonden was met de
conceptie van het aardse lichaam dat ik deze keer zou mogen
gebruiken als voertuig voor datgene wat ik wilde en moest
gaan doen. Ik nam afscheid van de zielen die bij mij waren.
Sommigen van hen zou ik op aarde tegenkomen, geïncarneerd
in een menselijk lichaam, terwijl anderen in de sferen als begeleider hun werk zouden doen in de geest. Het was een erg
emotioneel moment en niet goed te beschrijven en we waren
erg stil.
Ik voelde me nu opgenomen in de energietrilling die met
mij verbinding had gemaakt en langzaam daalde ik via deze
trilling af naar de wereld die voor mij lag en verbond me met
de kiem van het lichaampje dat groeide in iemand die in dit
leven mijn moeder zou zijn. Ik voelde een warme en liefdevolle verbondenheid met de zielen die ervoor gekozen hadden om
mijn ouders te zijn. Ik voelde me veilig en geborgen en in het
huis waarin zij woonden was een warme sfeer waarin veel
licht aanwezig was. Ik was blij met deze sfeer, want sommige
delen op deze planeet leken soms zo donker en koud. De verbinding met deze zielen was al oud en het was niet de eerste
keer dat ik met hen te maken had tijdens een leven in de stof,
maar het was wel de eerste keer dat zij mijn ouders waren. Ik
vroeg me af hoe zij dit zouden ervaren, want het leek me ook
voor hen niet gemakkelijk dat ik nu hun kind zou zijn. De
zachte uitstraling van mijn moeder verzekerde me echter dat
het goed zou gaan en dat het leven hier prettig zou zijn. Ik was
dankbaar dat dit aspect van het leven prettig mocht zijn, want
ik besefte wel degelijk dat, al naar gelang de lessen en de er8

Hiddingakopie.qxp

26-4-2006

16:15

Pagina 9

varingen die de ziel moest opdoen, het best mogelijk was dat
men onder minder liefdevolle omstandigheden geboren werd.
Het lichaampje groeide en ik voelde er nog niet veel verbinding mee. Het lichaam heeft vele mogelijkheden en is toch zo
beperkt in het ervaren van de geestelijke wereld. Ik had er
moeite mee dat het lichaam zo’n afgesloten gevoel gaf. Ook
voelde het een beetje lomp en zwaar aan vergeleken met de sereniteit van het leven in de sferen. Op een gegeven moment
was het lichaampje in staat om zelfstandig zonder de moeder
te kunnen leven: het moment van de geboorte was aangebroken. Het proces was erg ingrijpend voor moeder en kind, want
het stoflichaam is niet zo soepel als een geestlichaam en het
hele proces kostte veel tijd, energie, moeite en pijn. Er waren
echter veel engelen om ons heen en ik zag de begeleider van
mijn moeder en ook de engel die mij had toegesproken toen ik
de sferen verliet. Er waren nog een paar lichtwezens en gezamenlijk gaven zij de energie die nodig was om alles goed te
laten verlopen. Op een gegeven moment was het zover, de geboorte had plaatsgevonden en ik keek met grote donkere ogen
de wereld in en begon te huilen.
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Inleiding

e conceptie en geboorte van een nieuw menselijk
leven zijn onlosmakelijk verbonden met het leven in
de stof hier op deze planeet. Zonder de conceptie van
een lichaam en de daaropvolgende geboorte van een nieuw
mensenleven is er immers geen leven mogelijk en zou het
menselijk ras binnen een generatie uitgestorven zijn. Als de
menselijke soort er niet meer zou zijn, is het voor de miljoenen zielen die juist voor het mens-zijn gekozen hebben, niet
langer mogelijk om bepaalde lessen en ervaringen op te doen.
Het menselijk lichaam is uniek en biedt vele kansen aan de
ziel om ervaringen op te doen die elders niet geleerd kunnen
worden. Er zijn heel veel andere levensvormen met andere
mogelijkheden en de ziel zal uiteindelijk alle fasen en alle mogelijkheden moeten ondergaan, maar het mens-zijn heeft zijn
eigen unieke aspecten. Om echter op aarde te kunnen leven,
zal voor de ziel een lichaam gecreëerd moeten worden. Een lichaam dat aan alle voorwaarden moet voldoen die bij de gekozen zielenopdracht passen. Het is in werkelijkheid echter niet
zo eenvoudig, want het proces van conceptie en de groei van
een lichaam is heel ingewikkeld en wordt zeer nauwgezet begeleid door hogere energieën. Zeker, we weten, of we denken
te weten wat er in de stof plaatsvindt. Elk goed medisch boek
kan je alles vertellen over hoe het eicelletje van de vrouw bevrucht wordt door de zaadcel van de man en het proces van
celdeling en ontwikkeling van het lichaam dat daarop volgt.
Maar dat is slechts het gebeuren in de stof en bekeken vanuit
het stoffelijke. Veel lezers en toehoorders hebben vragen gesteld over de geestelijke kanten van conceptie en geboorte,

D
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vragen die vaak voortkomen uit ervaringen die men in dit
leven opgedaan heeft en waar men niet uitkomt.
Welke processen vinden plaats om het lichaam die juiste eigenschappen te geven die de ziel nodig heeft voor dat leven?
Hoe verbindt de ziel zich met dat lichaam en bovenal, waarom
kiest de ziel een specifiek lichaam bij bepaalde ouders uit? Is
dit zuiver toeval of is er een verbinding met de ouders en andere mensen die de ziel in dat leven zal ontmoeten? Vragen die
veel mensen die bewust over het leven na willen denken, in
toenemende mate stellen. Vragen waarop diepgaande en ingrijpende antwoorden gegeven worden die heel vaak weer
aanleiding zijn voor nieuwe vragen.
De geboorte van een ziel op aarde in een aards lichaam is
niet iets wat alleen maar in biologische processen kan worden
beschreven. Enorme trillingen die een energieverbinding tot
stand brengen met de ziel die in het lichaam zal gaan wonen,
worden al tijdens de conceptie gegenereerd en deze energie
draagt alle informatie in zich die nodig is om de juiste ziel bij
de juiste ouders terecht te laten komen. Het betekent dat de gedachte, de intentie, de energie en het gevoel van liefde die men
voor elkaar heeft tijdens de conceptie ook voor een belangrijk
deel bepalend zijn voor wie men als kind aantrekt en hoe deze
ziel in het lichaam zal komen.
Deze factor heeft ook verregaande implicaties voor onze
maatschappij, waarin ook heel andere relatievormen mogelijk
zijn waarin het biologisch gezien vaak moeilijk of onmogelijk
is om een kind te verwekken. Als mensen dan toch graag een
kind willen, wat is dan bijvoorbeeld de invloed van een kunstmatige conceptie zoals IVF of een conceptie zonder enig gevoel zoals KI? Wat is de invloed van een gewelddadige conceptie zoals dat kan gebeuren bij een verkrachting? Wat gebeurt er in het geval van twee homoseksuele ouders? Wat is
12
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het geestelijke aspect van een twee- of meerling die praktisch
tegelijkertijd wordt geboren? Wat gebeurt er vanuit geestelijk
perspectief allemaal bij een abortus of bij een adoptie?
Het leven biedt vele vreemde en mooie mogelijkheden om
ervaringen op te doen en juist in al dit soort ervaringen zitten
ook lessen en karma verborgen voor de zielen die dit ondergaan. In veel gevallen is er een karmische band tussen de zielen die als ouders optreden en de ziel die hun kind zal worden.
Wat voor invloed heeft zo’n zielenverbinding dan op de mensen onderling?
Dit boek bevat een aantal ervaringen die werden opgedaan
tijdens uittredingen waarbij dergelijke vragen gesteld mochten
worden. De antwoorden zijn vaak heel verrassend en ook verhelderend. Er wordt inzicht gegeven in de geestelijke aspecten
van elke handeling in de stof en de consequenties die hieraan
verbonden zijn. Zoals altijd wordt nooit verteld hoe men moet
leven; er wordt geen leefregel of gebod gegeven, maar er
wordt slechts inzicht gegeven in wat er zou kunnen gebeuren.
Het gaat daarbij niet alleen om een verdieping van kennis,
maar juist ook om de ontwikkeling van het gevoel, op grond
waarvan mensen een verantwoorde keuze kunnen maken in
het leven met betrekking tot zaken als conceptie, zwangerschap en geboorte. Maar zoals met alles in het leven, de mens
is vrij om zijn of haar eigen pad te volgen en eigen keuzes te
maken.

13

Hiddingakopie.qxp

26-4-2006

16:15

Pagina 15

1 Conceptie in de geest en in
de stof

raag: Welke invloeden zijn bepalend voor het aantrekken van een ziel die je kind wil worden. Is er al een
verbinding met deze ziel en de ouders en is deze energie ook anders bij IVF en bijvoorbeeld een verkrachting?

V

Visioen 1. Conceptie-energieën
Naar aanleiding van een emotioneel aangrijpende documentaire over kinderen die geboren waren na verkrachtingen
in Bosnië en Kosovo in de jaren negentig, dacht ik na over de
verschillende aspecten van geboorte en conceptie en vroeg me
af wat voor lessen hier geleerd moesten worden. Ik begreep
dat de zielen die dit ondergingen een bepaalde keuze en ervaring op moesten doen, en toch voelde ik dat op de een of andere manier de wijze van conceptie bepalend zou zijn voor de
ziel die als kind geboren werd.
Terwijl ik hierover nadacht, voelde ik me mijn lichaam verlaten en werd ik opgenomen in een geestelijke sfeer die ik
kende vanuit eerdere ervaringen. Bij mij was de trouwe begeleidster die mij altijd vergezelt op dit soort reizen. Ze had mijn
vraag die ik me in gedachten had gesteld, al gelezen. Zij sprak:
‘Kom mee, dan krijg je een les in de verschillende energetische aspecten die een rol spelen bij de conceptie. Je hebt al
eerder mogen zien dat tijdens de seksuele ervaring van twee
mensen, energieën vrijkomen uit de zielen die verbinding
maken met de ziel van het kind dat geboren gaat worden, maar
15
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er zijn ook andere energieën die een rol spelen. Let maar op,
want niet alleen liefdesenergie speelt een rol in de verbinding
van ziel tot ziel.’
We gingen nu op weg en we kwamen in een aparte sfeer
waar een soort mist hing. We gingen door de mist heen en
kwamen in een ruimte die ik wel eens eerder gezien had op
een van de vele reizen in de geest. Het was een prachtige ruimte waarin veel licht aanwezig was in niet te omschrijven kleurschakeringen. In het midden stond een andere engel die ik herkende als het wezen dat mij al heel vaak had onderwezen in
aspecten van leven, schepping en natuurkunde. Deze engel
sprak: ‘Ik zal je iets laten zien over de creatie van lichamen.
Als je aan conceptie denkt, denk je automatisch aan het seksuele gedrag van mensen en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid dat er zich een kindje zal ontwikkelen in het lichaam van
de vrouw die de kiem in zich ontvangen heeft. Op geestelijk
niveau is conceptie een energievorm die ontstaat uit de wens
van twee mensen om een ziel in de stof te brengen, ook al denken ze daar misschien niet bewust over na als zij bezig zijn in
hun liefdesspel. De innerlijke wens en opdracht is er wel en de
energie die zij genereren tijdens hun seksuele samenzijn trekt
de ziel aan die in dat lichaam zal gaan incarneren. Deze energie zorgt er ook voor dat, uit miljoenen mogelijkheden, precies de juiste lichaamseigenschappen gecreëerd worden om
het juiste lichaam bij de juiste ziel te brengen. Met andere
woorden, de energie zorgt ervoor dat het proces van celdeling
begint op de juiste manier en juiste tijd. Dit is heel bijzonder,
want bevruchting is geen chemische of biologische reactie die
zomaar willekeurig plaatsvindt, maar een geleid proces. Maar
er zijn verschillende vormen van conceptie, niet alleen bij de
mens maar ook bij andere levensvormen, en allemaal hebben
ze een bepaalde invloed op het leven dat zij in de stof zullen
16
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voortbrengen. Het is de bedoeling dat je dit nu gaat zien en
leren. Het eerste deel dat je nu te zien krijgt zal je erg vertrouwd zijn, want je hebt het al eens gezien in een andere context. Kijk goed en leer.’
De engel legde een hand over mijn ogen en ik voelde dat
deze door de warmte en uitstraling veranderden. Ik kon nu
zowel geestelijk als stoffelijk alles tegelijk waarnemen en ik
zag twee mensen die samen de liefde bedreven. Hun geestelijk
niveau was eenvoudig en zij waren geheel niet ontwikkeld. Ik
kon ook geestelijk hun geest en zielenlichaam zien en zag dat
allerlei energieën actief waren, maar dat deze energieën
slechts zwak waren en zich vrijwel niet vermengden. De engel
sprak weer en zei: ‘De energieën die gepaard gingen met hun
actie zijn slechts zwak en indien zij een andere ziel aantrekken
die hun kind wil worden, zal dit in principe ook een kind zijn
dat eenvoudig is en eenzelfde soort ziel zal hebben als die van
de ouders. Slechts bij uitzondering, bij wijze van een speciale
les, kan een geestelijk ontwikkeld kind bij hen geboren worden. Je ziet dat hun energieën zich vrijwel niet vermengen
omdat zij vrijwel geen werkelijk liefdesgevoel voor elkaar bezitten. Omdat deze energieën zich niet werkelijk vermengen,
zijn zij ook niet in staat om een krachtige energiespiraal naar
een ziel te sturen die hun kind zal worden. Wat zij als liefde
beschouwen, is slechts geslachtsdrift en een vorm van aantrekkingskracht. Ook zijn de zielenbanden erg zwak of zelfs niet
aanwezig en er is ook niet vaak sprake van een karmische verbinding tussen ouders en kind.’
Ik keek nu weer en zag opnieuw twee mensen die de liefde
bedreven, maar ditmaal was het gebeuren duidelijk anders.
Beide mensen hadden een hoge en ontwikkelde ziel die geestelijk bewust was. In het zielenlichaam was dit te zien als een
hoog opvlammende zuil van energie, ontstaan uit de versmel17
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ting van beider energieën. De energieniveaus waren in goede
harmonie maar nog niet perfect. Het viel mij op dat bepaalde
energievormen het meest zichtbaar waren op de plaatsen die
men soms aanduidt als chakra’s. Het leek alsof deze knooppunten van de twee partners zich energetisch met elkaar verbonden. De engel sprak weer en zei: ‘Zoals je hier kunt zien
speelt er zich iets heel anders af. De energieën zijn nu in staat
om een ziel aan te trekken die eveneens bewust en geestelijk
ontwikkeld is. Hun samenzijn is niet alleen door geslachtsdrift
bepaald, maar ook door een wezenlijk gevoel van liefde voor
elkaar en dit kun je zien doordat hun zielenenergieën zich met
elkaar vermengden.’ Het paar was gereed en ik zag dat de
energieën nu oplosten, hoewel er kleine residuen achterbleven
in het lichaam van de ander. Het leek alsof er in de ziel een
stukje energie van de ander was opgeslagen. Dit bleef nog
enige tijd zo en verdween langzaam totdat het weg was. De
engel sprak weer en zei: ‘Wat je nu zag is van groot belang,
want bij een werkelijke energie-uitwisseling zoals je die hier
hebt kunnen waarnemen, zie je dat een krachtige energiespiraal kan worden opgebouwd die tot ver in de geestelijke sferen gevoeld kan worden. Zij zijn dan ook in staat om een ziel
naar zich toe te halen die bewuster zal zijn en die ook als hun
kind een bewuste persoon zal zijn. Op dit niveau is het in veel
gevallen een voorbestemde keuze van een ziel om bij bepaalde ouders te komen, en door de energietrilling die tijdens de
conceptie gecreëerd wordt, herkent de wachtende ziel de oproep dat het tijd is om te incarneren. De energietrilling is het
signaal dat de ziel kan komen.’
Ik keek wederom en zag nu een paar dat de liefde bedreef
waarvan de ene ziel geestelijk zeer hoogstaand en bewust was
en de andere ziel slechts eenvoudig en niet ontwikkeld. Ditmaal was de energie die in hun beide zielenlichamen aanwe18
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zig was erg bizar om aan te zien. De energieën gegenereerd in
de ontwikkelde ziel overspoelden de ander bijna, zodat deze
volkomen werd overweldigd. De eenvoudige ziel genoot
zichtbaar van deze uitbarsting, maar de persoon met de ontwikkelde ziel voelde zich niet geweldig en erg moe. De energievermenging die nu plaatsvond was dusdanig bizar, dat dit
een vreemd kleurenschouwspel opleverde waarin niets te herkennen was. De engel sprak weer en zei: ‘Zoals je ziet is hier
sprake van een duidelijke onbalans en het zal ook niet vaak
voorkomen dat dit zo gebeurt, want er bestaat weinig aantrekkingskracht en zeker geen liefde tussen deze twee. Indien er
een kind zou komen, zal dit een vreemde ziel hebben die er in
positieve of negatieve zin uit zal springen. Het is in dit verband
dat je kunt denken aan de “zonen des hemels die dochters van
mensen hadden”, hoewel dit overigens voor beide geslachten
het geval was. Een geestelijk bewuste ziel samen met een
geestelijk onbewuste ziel belichamen dit beeld. Tevens zie je
dat de energieresiduen die nu achterblijven erg groot zijn en
veel schade toebrengen aan het leven in de stof, met name aan
degene met de geestelijk bewuste ziel. Indien deze relatie zou
voortduren, zie je dat de mens met de ontwikkelde ziel steeds
verder afstompt en op een gegeven moment vervroegd sterft.’
Ik keek nu weer en zag opnieuw een paar dat de liefde bedreef, maar ditmaal waren de twee zielen elkaars volkomen
complement. Zij waren elkaars ‘verenigende ziel’. Ik zag nu
dat er slechts één grote energiestroom was en dat deze twee
zielenhelften zich volledig met elkaar vermengd hadden. Alle
knooppunten, of chakra’s, hadden zich volkomen met elkaar
verbonden en waren volkomen een geworden. Er was geen
verschil meer te herkennen. Hun zielen waren samengesmolten en er heerste volmaakte harmonie. De engel sprak weer en
zei: ‘Dit is uniek en komt niet veel voor op de planeet aarde,
maar zal in de toekomst door iedere ziel bereikt moeten wor19
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den. Zoals je ziet zijn de energieën nu volkomen samengesmolten en erg groot geworden, want in deze liefde zijn zij in
staat om zich met God te verbinden. De energie wordt vermenigvuldigd en kan oneindig groot zijn. Een ziel die door deze
energie zal worden aangetrokken, zal eenzelfde niveau hebben
als de ouders en zal ook de liefde die zij voor elkaar hebben,
uitdragen. Deze vorm van liefde is het hoogste dat je als ziel
bereiken kunt en dit is je doel en tevens het doel van iedere ziel
op aarde of op welke andere planeet dan ook, hoewel het voor
velen nog toekomstmuziek is. De energie die men genereert is
zo hoog, dat men zelfs engelen aan kan trekken als kind, maar
ook hier geldt weer dat in alle gevallen de ziel die bij dergelijke ouders geboren zal worden, al een zielenband met de ouders heeft. De energie is hier ook heel zuiver en, zoals je kunt
zien, blijven er geen residuen van energie achter, want de partners zijn volmaakt een en kunnen elkaar niet in de weg zitten.’
Vervolgens was er een andere vorm van conceptie te zien.
Ik zag nu een echtpaar dat alle mogelijke moeite gedaan had
om een kind te krijgen. Dit was echter niet gelukt, want een
van de partners bleek onvruchtbaar. Men had na lang dralen
besloten om een IVF-procedure te ondergaan om op deze manier toch aan hun diepe zielenwens uitdrukking te geven. Ik
zag hoe de procedure het mechanisme van de celdeling in
gang zette. Het eitje was bevrucht en het proces van groeien
begon, eerst heel langzaam en dan steeds sneller. Ik zag nu
ook weer een energie die vanaf deze kiem naar de sferen reikte met de bedoeling om een ziel aan te trekken, maar de energie was duidelijk heel anders. In dit geval was de energie
voortgekomen uit het verlangen om een kind te hebben in
plaats van uit de seksuele vereniging. De energietrilling was
meer gericht en ontdaan van alle emoties die normaal in deze
trilling verborgen zijn, maar kwam toch terecht bij de juiste
20
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ziel die bij deze ouders geboren kon worden. De engel sprak
weer en zei: ‘Zoals je ziet is de energie die gebruikt wordt om
een ziel aan te trekken van een andere aard, maar zij komt wel
terecht waar ze moet wezen. Er zitten echter vele facetten aan
een dergelijke conceptie, want het gaat niet altijd goed en ook
niet zoals men denkt, hoopt of verwacht. Als een van de partners of beide onvruchtbaar zijn of indien men biologisch gezien niet in staat is om op een natuurlijke wijze een kind te
verwekken, zoals in een homoseksuele relatie, mag je ook
aannemen dat er in de geest een reden is waarom er dan geen
kind komt. Niets is voor niets, want het kan zijn dat het milieu
waarin het kind op moet groeien niet geschikt is of dat men
vanuit een vorige ervaring in een ander leven nu in dit leven
kinderloosheid moet ondergaan. Niettemin is het verlangen
naar een kind soms zo allesoverheersend, dat men er alles aan
wil doen en er ook alles voor overheeft om deze wens vervuld
te zien. En ja, op aarde kan dat, want alles is voorhanden om
aan de wens van de mens tegemoet te komen. Alles is gegeven
om de eigen keuze mogelijk te maken.
Maar het feit dat men de mogelijkheid heeft, betekent niet
zonder meer dat deze keuzes ook gemaakt moeten worden of
dat deze keuzes zonder consequenties zijn. Indien men een
dergelijke keuze maakt, moet men zich er heel goed van bewust zijn waarom men eigenlijk een kind wil. Er is een reden
waarom een kind niet geboren kan worden op de normale, natuurlijke manier en daar dient men wel bij stil te staan. Als
men werkelijk een kind in de wereld wil zetten en opvoeden,
is het nodig dat men een diepe onbaatzuchtige liefde voelt ten
opzichte van dit kind en dat men niet het eigen verlangen
vooropstelt. Veel mensen zien kinderen als een verlengstuk
van hun status of zelfs als een soort aankleedpop waarmee zij
kunnen spelen.
Als men echter de juiste motieven heeft, zal de juiste ziel
21

