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De ziel



WAT IS DE ZIEL

De ziel is het onsterfelijke deel in jou. 
En als je dat beseft, dan weet je dat de dood betekent dat je afscheid neemt van
jouw unieke, menselijke vorm maar dat de ziel blijft bestaan. 

Een mysterieus en ongrijpbaar feit en tegelijkertijd zo troostend. Omdat dat
betekent dat onze overleden dierbaren er nog steeds zijn. 

Heel veel mensen voelen de aanwezigheid van hun overleden dierbaren, krijgen
seintjes of zelfs boodschappen door. En al die signalen komen niet van onze
dierbare zoals we die bij leven kenden. Van hun menselijke vorm hebben we via een
begrafenis- of crematieritueel afscheid genomen. Dus als die vorm er niet meer is,
welke vorm geeft ons dan het gevoel dat ze er nog zijn, wat geeft ons dan nog die
seintjes en wie geeft ons de boodschappen? 

Het antwoord is De Ziel van de dierbare.



OPDRACHT

Sommige mensen hebben een bijzonder ontwikkelde gave om met overledenen te
praten en hun boodschappen door te geven aan de mensen op aarde. 

Maar ook zonder die bijzondere gave heb je een aangeboren gevoeligheid om
dingen waar te kunnen nemen die we niet met onze ‘normale, menselijke’ zintuigen
kunnen verklaren (ook al hebben sommige mensen zich gedurende hun levenspad
afgesloten voor deze waarnemingen). 

Heb jij weleens het gevoel gehad dat er meer is tussen hemel en aarde? Heb je wel
eens gevoeld dat een overleden dierbare om je heen was? Heb je weleens ‘signalen’
van hun bestaan mogen ontvangen? 

Maak eens een lijstje met jouw eigen ervaringen en als je zin hebt kun je ook
nog een lijstje maken van de ervaringen van mensen om je heen waarover je
gehoord hebt.



ziel en zaligheid
bezield zijn
 zieltjes winnen
hem op zijn ziel trappen       
hoe meer zielen, hoe meer vreugd

Het is opvallend dat we het woord ‘ziel’ best vaak gebruiken in uitdrukkingen en
gezegden. Denk maar aan:    

En in bovenstaande uitdrukkingen wordt naar de ziel verwezen als ‘met je hele
wezen, gepassioneerd zijn, overtuigen/overhalen, ego, mensen’. 

Het lijkt op het eerste oog niet heel eenduidig, maar als je er lang genoeg over
doordenkt kom je tot de conclusie dat het eigenlijk wel over een en hetzelfde gaat.
Tot welke conclusie kom jij? 

Het grappige is dat volgens de krant Trouw de ziel 21 gram is. Begin vorige eeuw is
tijdens een wetenschappelijk experiment door chirurg Duncan MacDougall
vastgesteld dat de ziel 21 gram zou zijn. Stervende mensen werden op een
precisieweegschaal gelegd en op het cruciale moment bleken ze 21 gram lichter. 

Vind je dat nu geen opvallend experiment? Hoe kun je zoiets bedenken? En
uitvoeren? Wat ‘bezielden’ ze? Uiteindelijk is het onderzoek lacherig in een la gestopt
met het label ‘onwetenschappelijk’. 

Maar mijn nieuwsgierigheid is wel gewekt… wat is de ziel nu eigenlijk? Er zijn weinig
onderwerpen die het verbeeldingsvermogen zo kunnen prikkelen als ‘de ziel’.



OPDRACHT: SCHRIJF EEN
SPROOKJE OVER DE ZIEL

Kenmerken van geschreven sprookjes zijn dat ze vaak beginnen met ‘Er was eens…’
en eindigen met ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’. Er wordt beroep gedaan op de
magische fantasie van de schrijver en de lezer. Via een wonderlijk verhaal wordt er
een diepe wijsheid of levensles aangeboden. 

Jij bent vrij om zo veel of zo weinig fantasie te gebruiken in jouw sprookje als past bij
jou. Of andere zinnen te gebruiken voor de opening en het slot, het is jouw
sprookje. 



Goed, weer terug naar de omschrijving; wat precies is de ziel? De mens heeft een
lichaam, een geest en een ziel. Zodra ik probeer te definiëren wat de ziel is en waar
in ons het dan precies zit blijkt dat ik het moeilijk vind om te onderscheiden waar ‘de
geest’  eindigt en ‘de ziel’ begint. Heb jij dat ook?

Die twee termen worden ook vaak door elkaar gebruikt, dus ik denk dat meer
mensen het onderscheid niet heel duidelijk vinden.

Dit is dus een goed moment om te proberen onderscheid te creëren. En de
uitkomst daarvan hoeft niet een wetenschappelijk of breed draagvlak te hebben,
maar als het gevoelsmatig maar klopt voor jou.

Dit leidt naar de volgende opdracht.



OPDRACHT: HOE ZOU JIJ JOUW
ZIEL OMSCHRIJVEN EN WAAR
ZIT JOUW ZIEL PRECIES?

Volgens het spiritueel-woordenboek.nl is de ziel:
Een wezen in zijn zuiverste vorm, de niet materiële, spirituele component van het leven.
In veel religies is de ziel het onsterfelijke deel van de mens dat ook na het aardse
bestaan blijft voortleven. In esoterische opvattingen is de ziel de drager, de uitdrukking
of het voortuig van deze eeuwige geest. Men beschouwt de ziel ook wel als het contact
met het goddelijke of het universele. Het niet vatbare begrip dat ons besef geeft dat we
bestaan en leven. Wetenschappelijk kan de ziel niet worden aangetoond.

Lichaam, geest en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zolang het aardse
leven duurt. Over het lichaam is er geen discussie. Iedereen weet wat het
betekend. 

De ziel vormt ons ‘binnenste’. Het is onze kern die tegelijkertijd zich veel verder
strekt dan alleen het diepste plekje in ons lijf. De ziel is een onderdeel van het
grote geheel. Het is onzichtbaar voor menselijk zicht en het enige onsterfelijke
onderdeel van de mens.

Schrijf op hoe jij jouw ziel omschrijft, ervaart en waarneemt. En wáár in jou zit de
ziel dan precies?



HOE IS DE ZIEL VERBONDEN? EN
WAARMEE?

Laat je gedachten eens de vrije loop terwijl je op papier meeschrijft. Hoe is jouw ziel
verbonden met jou, met het universum, met (het) God(delijke), met mensen, met
dieren, met de natuur.... En op welke manieren is het dan verbonden? 

Zijn er verschillen in de verbindingen met de diverse (levens)vormen en zo ja, hoe
dan? Hoe ziet zo'n verbinding eruit? Welke gevoelens, gedachten en ideeën heb je
daarover? Schrijf alles op.

Bekijk daarna wat je op papier geschreven hebt. Kun je merken dat je vanuit
afstemming met jezelf geschreven hebt of kun je hier en daar overtuigingen
(woorden/zinnen/betekenissen) herleiden die voortkomen uit jouw opvoeding,
cultuur of religie? Zo ja, welke zijn dat? En als je afstemt op jezelf, voelen die
overtuigingen dan nog steeds als waar?



OPDRACHT: SCHRIJF EEN
GEDICHT OVER 'DE VERBINDING
VAN DE ZIEL'.

Stem je opnieuw op jezelf af en maak een gedicht over de verbinding van de
ziel. Je kunt daarvoor de woorden die je zojuist hebt opgeschreven als
leidraad gebruiken, maar het hoeft niet. Je bent vrij de dichtvorm te kiezen
die op dit moment goed voor je voelt.
Bekijk je overdenkingen die je op papier hebt gezet nog een keer en maak
een 'Elfje'.
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