SABINE VAN DEN BULK (1970, PARAMEDISCH THERAPEUT)
overleefde een hartstilstand. Maar daarna wist ze niet
meer hoe ze leven moest.

“Het was een ijskoude zondagmiddag
rond kerst toen ik met mijn fiets onderuit ging. Al langere tijd had ik pijn bij mijn
hart, maar omdat ik pas 32 was, zei de
huisarts dat het niets kon zijn. Het bleek
hartfalen. Ik kon niet meer bewegen en
voelde hoe de dood zijn intrede deed.
Ik dacht: er gaat nu iets gebeuren wat
ontzettend vreedzaam en lekker is, laat
mij maar gaan. Er was geen strijd, ik wist
dat het goed was. Van bovenaf zag ik am
bulancepersoneel druk in de weer met
mijn lichaam, maar ik hoefde niet meer.
Pas toen ik in het ziekenhuis op een
brancard werd overgeheveld, zakte ik
terug in mijn lichaam. Tijdens de reanimatie die volgde heb ik een paar keer
een harstilstand gehad waarbij ik in het

Licht kwam. Een puur licht van onvoorwaardelijke liefde dat alles doorstraalt.
Er was wel bewustzijn, maar niet dat van
de Sabine die ik ben. Ik was in dat licht
en met een flits, sneller dan het licht,
schoot ik terug in mijn lichaam. Toen ik
bijkwam, hield ik mijn mond. Voor mezelf
noemde ik het geen bijna-doodervaring.
Ik heb een christelijke opvoeding gehad
en dacht: dit moet het licht zijn waar Jezus
Christus het over had.
Twee weken later had ik weer een bijnadoodervaring, nu duurde het de hele
nacht. Ik voelde hoe mijn hart stopte en
twee engelen me meenamen in die liefdevolle eenheid van licht. Ik heb dierbaren
ontmoet, een stad gezien waar mensen
woonden, maar niet stoffelijk zoals hier.

Er kwam een prachtige verschijning naar
me toe die ik herkende als Christus en
hij gaf mij een levensoverzicht. Hij liet me
zien waar de pijn in mijn hart vandaan
kwam en leerde me dat vergeving belangrijk is, voor jezelf en de ander.
Hij gaf aan dat mijn leven op aarde nog
niet voorbij was en liet me de man zien
met wie ik nu getrouwd ben. Maar ook
dat mijn moeder ernstig ziek zou worden,
wat inderdaad is gebeurd. Ik wist dat als
ik terug zou gaan, ik aan de slag moest
met de inzichten die ik kreeg.
Mijn herstel heeft lang geduurd, ik heb
veel los moeten laten: mijn werk, mijn
huis, mensen die me niet begrepen of
geloofden. Ik was niet doodgegaan,
maar wist ook niet meer hoe ik moest
leven. Pas later kwam ik in aanraking
met cardioloog Pim van Lommel en
begreep ik wat er was gebeurd. Vanaf
toen was het veilig.
Door mijn ervaring ben ik wel veranderd.
Ik vergeef bijvoorbeeld vaak mensen,
ik ben heel gevoelig geworden en heb
een sterke intuïtie. Net als een baby
wordt geboren in een wereld die hij niet
herkent, maar die wel bepaalde herinneringen oproept, begin je met veel nieuwe
informatie die je niet direct kunt plaatsen.
En net als een baby begin je met vriende
lijkheid naar wat je voelt en hoe het is.
Vanuit die ervaring heb ik als cognitief
therapeut een begeleidingsvorm ontwikkeld; de Babylook benadering, waarbij ik ben gespecialiseerd in bijna-doodervaringen en trauma’s.
Mijn ervaring was een keerpunt in mijn
leven. Vroeger kon ik onzeker zijn en
mezelf afvragen: ben ik wel goed genoeg?
Nu weet ik dat ik onderdeel ben van Gods
scheppingsplan. Hij heeft voor mij een
tipje van de sluier opgelicht, dat is een
voorrecht, zeker nu ik mijn verworven
inzicht kan delen met anderen.”
sabinevandenbulk.nl
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‘Het was een keerpunt
in mijn leven; een voorrecht’

‘Ik heb veel
los moeten
laten: mijn werk,
mijn huis,
mensen die me
niet geloofden’
. Sabine van den Bulk
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