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Bewustwording 
rondom de dood (1)

De dood is een fenomeen dat door de tijd heen een beperkte betekenis heeft 

gekregen. Wikipedia, de online encyclopedie die beweert objectief en verifieerbaar 

te zijn, beschrijft de dood als een onomkeerbare toestand waarbij een organisme 

niet meer groeit en geen metabolisme of andere actieve levensfuncties meer heeft. 

Kortom, dood betekent niet meer levend. Het is een begrip, waarin maar weinig 

mogelijkheden lijken te bestaan, enkel het gebrek aan leven. Een plek waar we niet 

heen willen. Ironisch genoeg is het wél de ‘eindbestemming’ van ons allemaal. 

W
e leven in een wereld vol dualiteit. De dood 
zoals wij het zien is de andere zijde van het 
leven. En aangezien wij een drang tot (over)
leven hebben, bevechten we de dood op 

alle mogelijke manieren. Vanuit de wijze waarop onze 
samenleving en het pakket aan overtuigingen in elkaar zit, 
is de dood een concept dat we maar moeilijk kunnen 
aanvaarden. Gelukkig is er ook de verlossing en het besef 
dat het op een bepaald moment tijd is om te gaan. Vanuit 
religies en filosofieën proberen we tot begrip en 
aanvaarding van de dood te komen in een concept dat 
acceptabel is. Het brengt ons bij overtuigingen rondom 
cultuur, religie en spiritualiteit. Het geeft ons houvast. Het 
aanvaarden van de dood, het ‘niet-weten’ lijkt toch de kers 
op de taart des levens te zijn; speciaal, maar zeker niet 
vanzelfsprekend. 

Doodsangst
Wanneer je lichaam een leven lang jouw voertuig is geweest, 
ben je daar begrijpelijkerwijze aan gehecht geraakt. Met alle 
attachments die aan jou kleven, is het logisch dat je bang 
bent voor een bestaan zonder jouw lichaam en jouw 
identiteit. Opgaan in het Oneindig Bewustzijn. Het klinkt 
allemaal wel mooi, maar het is toch een toekomstbeeld dat, 
gaandeweg ons leven, angst oproept.

Angst voor de dood is 
een diepgewortelde angst 
voor transformatie: de 
overgang naar het 
nieuwe, het niet-weten, 
het onstoffelijke
Er is ons verteld dat we voortleven na de dood, en dat lijkt 
een geruststellende gedachte. Onderzoeken zijn ernaar 
verricht met heldere bewijzen en aanwijzingen voor zulk 
voortbestaan. En er zijn vele getuigenissen via mediums, 
channellers en BDE’s (bijna-doodervaringen) die een leven 
na de dood bevestigen. Maar als de dood dan eenmaal aan 
je deur dreigt te gaan kloppen, is het echt geen afgang als er 
monsters van angst en twijfel tevoorschijn komen. 
Doodsangst is een diepgewortelde angst voor transformatie: 
de overgang naar het nieuwe, het niet-weten, het onstoffelijke. 

Sjamanistische dood
In het sjamanisme worden de rituelen van ‘de Dood van de 
Sjamaan’ toegepast als inwijding in de diepere wereld van 
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de ziel. De rituelen gaan over het sterven van het oude en 
het verwelkomen van een nieuwe innerlijke geboorte. Steeds 
weer met nieuwe inzichten. Het gaat gepaard met diepe 
doodsangsten en het overwinnen hiervan. Het drinken van 
de psychoactieve DMT houdende thee ayahuasca is ook een 
mogelijke weg naar de sjamanistische dood. Het lichaams-
eigen DMT, aangemaakt vanuit de pijnappelklier, wordt 
overigens bij geboorte, overlijden en een bijna-doodervaring 
versterkt aangemaakt. 

Freud
Van nature is angst een waarschuwingsmechanisme voor 
gevaar. Doodsangst echter, bestaat in wezen niet vanuit de 
bewuste en onbewuste belevingswereld, aldus Sigmund 
Freud, de grondlegger van de psychoanalyse. Freud stelde 
dat we ons geen denkbeeld kunnen vormen van onze eigen 
dood. In ons onbewuste heerst namelijk de overtuiging dat 
we onsterfelijk zijn. En als we toch doodsangst ervaren, dan 
moeten we die angst plaatsen als een secundaire angst en 
een aanwijzing voor dieperliggende problemen. 

Bevrijding
Doodsangst weerhoudt ons ervan om werkelijk in onze 
kracht en ware essentie te komen. Door angst blijven we 
laag in trilling en in de overtuiging dat deze 3D gevangenis 
‘het enige leven’ is. Doodsangst is een overtuiging die de 

mensheid niet dient, doch wel de lage energieën dient die 
zich voeden met angst. Door in angst te blijven is spirituele 
groei en het verhogen van je trilling op zijn zachtst gezegd 
lastig. Het overwinnen van doodsangst, zoals bijvoorbeeld 
de sjamanistische dood, geeft een enorme spirituele spurt 
waarbij het stoffelijke van minder belang is. De toegang tot 
hogere trilling en nieuwe dimensies wordt geopend na 
dergelijke inwijdingen. Door ons te be-VRIJ-den van 
doodsangst komen we weer in onze oorspronkelijke kracht. 
In datgene dat we werkelijk zijn: Oneindig Bewustzijn. 

Door in angst te blijven  
is spirituele groei en het 
verhogen van je trilling op 
zijn zachtst gezegd lastig
 
De rol van religie
In veel culturen en religies zijn de overtuigingen rondom de 
dood gebaseerd op angst en controle. Religies die troostend 
en ondersteunend zouden moeten zijn, geven vaak angst als 
resultaat. Hierdoor blijft men zich vastklampen aan het 
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aardse om de ‘dood’, de andere dimensies dus, maar niet 
onder ogen te hoeven komen. Jaren geleden heb ik in mijn 
werk een situatie meegemaakt van een terminaal zieke 
vrouw. Ze hing erg aan haar christelijk geloof en vertrouwde 
er aanvankelijk op dat dit haar zou helpen in de overgang 
die ze spoedig zou gaan maken. In de laatste fase van haar 
ziekte werd ze echter bang, en doorstond ze een enorme 
lijdensweg alvorens ze in doodstrijd uit het leven werd 
getrokken. Iedereen was geschokt dat deze vrouw, die zo 
overtuigd was van haar geloof, er uiteindelijk geen steun 
kon vinden toen het uur nabij was. Het heeft me verbaasd, 
maar ook gefascineerd. Welke invloed heeft geloof en religie 
nu werkelijk op ons stervensproces?

Door ons te be-VRIJ-den van doodsangst komen we weer in  
onze oorspronkelijke kracht. In datgene dat we werkelijk zijn: 
Oneindig Bewustzijn.

Doodswens 
De drang tot leven en onsterfelijkheid staat haaks op de 
wens te sterven. Bij ethische kwesties rondom levensbeëin-
diging zoals euthanasie, abortus en zelfdoding, kunnen we 
onszelf de vraag stellen of het werkelijk de wens is om te 
sterven of de wens tot verlossing van de pijn van het leven 
dat te zwaar is geworden. Daarbij kunnen we ons afvragen 
of we de werkelijke verbinding met onszelf en elkaar 
gaandeweg zijn verloren en ook waarom we niet durven te 
vertrouwen op het leven dat ons gegeven is.

Karma en reïncarnatie
Sinds de esoterische wijsbegeerte of New Age beweging,  
en daarmee boeddhisme en hindoeïsme in onze westerse 
maatschappij een rol heeft gekregen, deed ook het begrip 
karma haar intrede. Karma, dat ‘handeling’ of ‘daad’ 
betekent, wordt vaak geïnterpreteerd als een wijze om de 
fouten uit een vorig leven in het huidige leven te herstellen. 
Strikt genomen gaat karma enkel over de daden die in het 
leven verricht zijn en niet over de gevolgen daarvan.  
Het is geen strafpuntensysteem voor een volgend leven. 
De gehechtheid aan onze daden en de gevolgen daarvan, 
zouden reïncarnatie in stand houden. Een eeuwigdurende 
cyclus van dood en wedergeboorte dat zou betekenen dat 
het leven oneindig blijft voortbestaan. De bedoeling is echter 
om dit te doorbreken zodat de ziel de staat van Nirvana kan 
bereiken door boven het eigen lijden uit te stijgen. Hierdoor 
wordt heiligheid, de hoogste staat van de mens, bereikt. 
Door intrede van diverse religieuze overtuigingen in de 
westerse wereld, is er nieuwe hoop waarin we de dood 
lijken te kunnen trotseren in de wederkeer. Het gebruik  
van karma en reïncarnatie zoals wij die vaak toekennen is 

daarmee echter gekoppeld aan het ego, dat verbonden is  
met de (doods)angst en niet aan de werkelijke hogere 
filosofie uit het Oosten. 

Onsterfelijkheid
Gaandeweg de geschiedenis is de drang om te overleven  
en onsterfelijkheid zo groot geworden dat we bereid zijn tot 
het brengen van offers aan de goden, hoe goed of slecht ze 
ook zijn. Het drinken van bloed is door de tijd heen in veel 
verhalen een teken van eeuwige jeugd of leven gebleken.  
In de katholieke kerk staat het drinken van wijn symbool 
voor het drinken van het bloed van Jezus, waardoor je 
meegenomen wordt in Zijn eeuwige voortbestaan. Ook de 
legende van Graaf Vlad Dracul vertelt dat het drinken van 
bloed van geofferde jonge maagden (kinderen dus) 
geassocieerd wordt met onsterfelijkheid. Het verhaal is  
oud, maar toch leeft heden ten dage de duisternis uit dit 
oude verhaal nog altijd voort achter gesloten deuren.
De obsessie naar de eeuwige jeugd gaat oneindig ver. 
Cosmetische chirurgie, botox, maar ook orgaantrans-
plantatie zijn wanhoopsdaden om de jeugd en het leven te 
kunnen behouden. In de laatste decennia is Kunstmatige 
Intelligentie in ontwikkeling. Het koppelen van een 
biologisch organisme aan een kunstmatig brein is ook geen 
toekomstmuziek meer. En zelfs cryonisme, het invriezen 
van het lichaam met de hoop in de toekomst weer tot leven 
gebracht te kunnen worden, is een serieuze wetenschap. 

Er is een grens
We zoeken een uitweg die hoop biedt. Hoop doet immers 
leven. Maar er is een grens. Kunnen we gaan aanvaarden 
dat ons voertuig een beperkte houdbaarheidsdatum heeft? 
Zodat we gaan vertrouwen dat de volgende stap in ons 
bestaan wellicht zo erg nog niet is en het werkelijke leven 
misschien pas begint ná de dood zoals Wikipedia omschrijft. 

We zoeken een uitweg 
die hoop biedt.  
Hoop doet immers leven

Het werk van Heidi Gündel heeft als hoofddoel de dood uit de 
taboesfeer te halen en bewustwording te creëren voor ieder die, 
op welke manier dan ook, met de dood te maken krijgt. Iedereen 
dus! www.doodnodig.nl – info@doodnodig.nl – 06-28536099.
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