
Leren sterven om te leven 
Wie wil ik zijn als ik dood ben? 

De angst voor de dood houdt ons van het leven 
af, niet van het sterven 

Angst weerhoudt je van een succesvol leven. Het verlamt en voorkomt passievol leven. 
Mensen zijn bang voor van alles. In eerste instantie, in de prehistorie was angst onze 
belangrijkste kracht om te overleven. We waren altijd alert, want het gevaar schuilde overal. 
Het zit dus heel diep in ons systeem. Nu zijn we vaak nog steeds bang voor van alles en weten 
we meestal niet eens waarvoor. We zijn bang voor alleen zijn, mislukking, eenzaamheid, 
verandering maar bovenal zijn we bang voor de dood. We zijn bang om dood te gaan en 
vechten ertegen met alles wat tot onze mogelijkheden behoort. Veel mensen die op oudere 
leeftijd de levenslust zijn verloren en dagelijks zeggen “voor mij hoeft het niet meer”, willen 
toch iedere behandeling wanneer puntje bij paaltje komt. De angst om te sterven is te groot!  

En als er een ding is dat we zeker weten is dat het feit dat we ooit een keer dood gaan.  
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Hoe kan het anders? 

'Vandaag is een goede dag om te sterven, want alle dingen in mijn leven zijn aanwezig.' 
Sioux-indiaan Crazy Horse, 

En dan zijn er mensen die bijvoorbeeld omdat een ziekte niet langer te behandelen is, zich 
neerleggen bij een naderend einde. Zij zijn vaak tot steun van de omstanders en brengen 
lichtheid en humor in het proces van afscheid. 

Het hoogste doel van het te leven is het te leven zoals je werkelijk bent. Wanneer je leert om te 
sterven, uit te spreken wat gezegd moet worden en afscheid te nemen van het onverwerkte, 
kun je het leven ten volle omarmen en heb je geleerd te leven na de dood. Dan begint de 
rijkste periode van je leven, voor bij angst en in je eigen volle menszijn. 

Deze bijzondere training bestaat uit een cyclus van 5 bijeenkomsten en zal begeleid worden 
door AnneMarie en Marian. Een intakegesprek is essentieel onderdeel van deze cyclus. 
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