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Zie jezelf eens een reis maken rondom 

‘de dood’. Loop eromheen, kijk en voel wat je 

allemaal tegenkomt: verlies en rouw, reïn car

natie en het hiernamaals, culturen en religies. 

Maar ook angst en andere oncomfortabele 

emoties die we vooral in deze bijzondere tijd 

ervaren. Door de dood bespreekbaar te 

maken doorbreken we de angstcultuur en 

taboesfeer. Zo kan het onbekende getrans

formeerd worden naar een diepere wijsheid, 

waarin de dood er gewoon mag zijn en van 

waaruit we kunnen leren over liefde en over 

het leven.

T
oen ik zeventien jaar geleden ging werken  
in de uitvaartbranche ging er een wereld voor 
me open. De dood als verdienmodel bleek 
‘ongekend veel commerciële mogelijkheden’  

te hebben. Tijdens mijn opleiding tot uitvaartondernemer, 
en ook later in mijn werk in de overledenenzorg, kwam 
steeds het woord ‘piëteitsvol’ terug. Het wordt vrijwel 
uitsluitend gebruikt in de uitvaartwereld en betekent zoiets 
als respectvol en vol eerbied. Vakjargon dus. Buiten de 
uitvaartbranche weet immers bijna niemand wat piëteits-
volle overledenzorg is.

De één zijn dood is de ander zijn brood
Het ‘respect’ naar de dood en in het bijzonder naar de 
overledene is inmiddels een mooi excuus gebleken om geld 
te verdienen. Want zonder mooie kist, mand of wade en 
uitgebreid assortiment aan horeca en rouwkaarten ontstaat 
er al snel het gevoel dat we de overledene geen respect 
betuigen. Vanuit een vertroebeld geweten bewijzen mensen 
hun dierbare overledene een laatste eer. Dit gaat gepaard 
met het uitgeven van veel geld; immers, de economie moet 
blijven draaien. Inmiddels is de uitvaartbranche in 
Nederland goed voor een jaarlijkse omzet van 1,15 miljard 
euro (cijfers 2015). De dood is big business! 

Persoonlijke invullingen
Gelukkig wordt tegenwoordig steeds creatiever, dus 
persoonlijker, omgegaan met de dood en uitvaarten. 
Creatieve families maken zelf een kist, mand of wade en 

rouwkaart en kiezen een alternatieve locatie voor een intieme 
ceremonie. Begraven op een natuurbegraafplaats is niet per 
se goed koper, maar er wordt belang gehecht aan nieuwe 
rituelen en gewoonten waarin de natuur de scheppende 
kracht voor nieuw leven is. En in deze tijd van ‘social 
distancing’ verwijderen we de lagen van uiterlijk vertoon en 
big spending en ontstaan alternatieve en intiemere vormen  
van afscheid nemen. Terug naar de kern.

“We all pay for life with 
death, so everything in 
between should be free.” 
(Bill Hicks)

Sky burial
Ik ben persoonlijk een groot liefhebber van de Skyburial, 
een Tibetaans gebruik, waarbij het overleden lichaam na een 
bijzonder ritueel wordt gevoerd aan de gieren in de bergen. 
Uiteraard een onmogelijke klus in de Lage Landen. Daarbij 
komt dat dit gebruik en deze denkwijze in onze cultuur niet 
zo makkelijk wordt geaccepteerd. Onze wetgeving laat ook 
niets anders toe dan begraven of cremeren in een door de 
staat goedgekeurde faciliteit. 
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De dood als leraar
Tijdens ons leven kruist de dood ons pad diverse malen.  
Hij verschijnt bij het overlijden van een geliefde, maar ook 
tijdens een ernstige ziekte, depressie of ander verlies in het 
leven. Mijn persoonlijke ervaring is dat de dood ons altijd 
iets komt vertellen, mits je hiervoor wilt openstaan en 
ernaar durft te kijken. Wat zegt het verlies van een dierbare 
jou? Wat ervaar je wanneer jouw dierbare of jijzelf gecon-
fronteerd wordt met een ernstige ziekte? Ben jij in staat om 
los te laten en te vertrouwen op het leven? Of blijf je vast-
houden aan de angst om te verliezen en de behoefte om deze 
angst onder controle te houden door krampachtig het leven 
te willen regisseren zonder dat je in de stroom van het leven 
durft mee te bewegen? Confrontaties met de – naderende 
– dood leren ons over vertrouwen en loslaten, en leren 
vooral over liefde, onze rode draad door het leven, welke 
ook na de dood blijft voortbestaan. We kunnen dus zeker 
zeggen dat liefde de dood overleeft.

Paul Ferrini schrijft in ‘Ik ben de Poort’ dat het ego moet 
sterven om als liefde herboren te worden. Dat de angst voor 
de dood en de angst te ontwaken dezelfde angst zijn.  
In de armen sluiten, hechten en weer moeten loslaten om  
zo steeds te groeien in bewustzijn. Het idee dat we moeten 
ontwaken is beangstigend voor een ieder die (nog) slaapt. 
Het steeds weer sterven van ‘een kleine dood’ geeft 
verdieping aan Liefde. Zo ontstaat er innerlijke wijsheid.

Bijna dood ervaringen
Studies rondom bijna dood ervaringen (BDE’s), zoals die van 
bijvoorbeeld Pim van Lommel, hebben allang aangetoond 
dat er een voortbestaan is zonder fysieke levensvorm.  
En nóg, ondanks jarenlang uitgebreid onderzoek en 
aantoonbaar bewijs, kan ons denken maar moeilijk 
aanvaarden dat er een bewustzijn is buiten ons fysieke 
lichaam. Blijkbaar ervaren veel mensen een enorme angst 
voor het Licht dat we ZIJN en voor de ascentie naar een 
hogere dimensie. Als we werkelijk in ons licht gaan staan, 
valt er zoveel angst en slachtoffergedrag weg. Dan worden 
we wie we werkelijk zijn: Oneindig Bewustzijn.   

ET
Door verliezen en loslaten ontstaan belangrijke levens-
vragen, zoals: wie ben ik nu werkelijk en wat kom ik hier 
doen? Maar ook vragen over het universum als geheel en de 
rol van de mensheid daarin. Daarin kunnen we de gedachte 
over buitenaards leven meenemen. In geschriften uit de 
Oudheid, waaronder de kleitabletten uit Sumerië, en door 
de studie over imposante bouwwerken als de piramides en 
Stonehenge, zijn veel aanwijzingen gevonden over buiten-
aards leven en zoiets als tijdreizen. Einstein en Tesla zouden 
ook een geheime samenwerking hebben rondom tijdreizen 
en met deze bevindingen kunnen we ons misschien beter een 
voorstelling maken van andere beschavingen die ons weer 
andere inzichten geven over leven en dood. Het idee dat 



buitenaards leven op aarde aanwezig is, en wellicht zelfs  
IN ons is, is voor velen nog een vreemde gedachte. Het is 
moeilijk om te geloven dat de wereld zoveel groter kan zijn 
dan ons brein kan bevatten. We staan hierbij als mensheid in 
de kleuterschoenen van het bestaan.  
Het begrip ‘dood’ krijgt daarbij een heel andere betekenis. 
Het stuurt ons niet alleen naar de mogelijkheden binnen  
het fysieke leven, maar ook naar de mogelijkheid dat de 
mensheid niet alleen is en dat er oneindig veel vormen  
van leven én dood zijn. 

De naderende dood  
leert ons over ‘vertrouwen 
en loslaten’
 
Ontwaken 
We zijn gewend geraakt aan de sleur van het leven die op de 
loer ligt. We ademen, werken, eten, slapen, entertainen en 
draaien steeds opnieuw een programma af waar we ons hele 
leven niet echt van af wijken. Het lijkt alsof we in deze 
gewoonte niet meer het besef hebben dat dit leven meer is 
dan wat we er van (kunnen) maken. Of wellicht is het zelfs 
zo dat de dood, die we allemaal zo vrezen en die we in een 
religieus hokje proberen te plaatsen, het begin is van 
werkelijke bevrijding, bewustwording en zingeving. 
Ontwaken dus! Terwijl we denken dood te gaan, worden we 
werkelijk geboren als we bevrijd worden uit de gevangenis 
van het stoffelijk bestaan.

Inmiddels zijn er andere inzichten gekomen doordat 
geschiedenis en verschillende culturen ook wat te zeggen 
hebben over de dood. Het gaat hier niet alleen over de 
afwezigheid van leven, maar over de diverse dimensies  
die het bestaan heeft. Als je je voorstelt dat de dood het 
einde van leven is in onze materiele wereld, biedt dat ineens 
perspectief en hoop. Het vraagt echter het vermogen om 
onze materiële 3D wereld te zien als een ervaring, niet als  
de enige mogelijke wereld. Wanneer je dus jezelf openstelt 
voor allerlei andere vormen van leven, zonder het concept 
van de fysieke dood als enige waarheid te zien, kan de dood 
een wereld zijn die veel groter en wellicht zelfs mooier is 
dan we vanuit deze kant kunnen beoordelen.

 

Enjoy the ride
In deze moderne tijd vertrouwen we op het brein, op ons 
denken. Eerst zien dan geloven. De dood is een fenomeen 
dat voornamelijk in de fysieke vorm wordt geïnterpreteerd. 
Zichtbaar, aantoonbaar en bewijsbaar door middel van onze 
zintuigen en de wetenschap is de dood, met het eindigen 
van het leven, een feit. Maar wat ligt er nog verborgen  
achter dit kleine palindroom? Is de dood enkel de duiding 
van een organisme dat geen levensfuncties meer heeft?  
Of omvat de dood de enorme wereld die we nog niet kennen 
en waardoor alles wat we niet begrijpen, maar ‘dood’ moet 
heten? De dood gaat blijkbaar grotendeels voorbij aan het 
menselijk begrip. Nu is de tijd om boven onszelf uit te 
stijgen en te ervaren dat we meer zijn dan homo sapiens.  
De transformatie naar een hoger bewustzijn is gaande.  
Wij zitten op de voorste rij. Enjoy the ride!
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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 – 0628536099.
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