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1. Inleiding 

De wereld is in beroering. Waar ligt de oplossing? 

Er ontbreekt iets aan onze beschaving. Een vitaal onderdeel wordt verwaarloosd: en 

dat is de scheppende en sociale kracht van het (ongeboren) kind. Als er een 
verandering in onze samenleving moet komen, dan komt die door het kind. Het kind 

wordt geboren met de oplossingen voor alle problemen. Het is daarom van groot 
belang dat het kind wordt gekoesterd en de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen, 

van conceptie tot volwassenheid (33 jaar). Alleen dan zal onze samenleving weer 
gezond kunnen worden. 

“Het kind en de volwassene zijn twee verschillende delen van de mensheid die moeten 
samenwerken, elkaar doordringen, elkaar helpen. 

Het is daarom niet alleen de volwassene die het kind moet helpen, maar ook het kind 
dat de volwassene moet helpen. Nee, meer dan dat! Op dit kritieke moment in de 
geschiedenis, waar we ons nu bevinden, is de bijstand door het kind een overduidelijke 

noodzakelijkheid geworden voor alle mensen. 

Tot nu toe is de evolutie van de menselijke samenleving alleen tot stand gekomen rond 

de wens van de volwassene. Nooit vanuit de wens van het kind. Het beeld van het kind 
is buiten onze gedachten gebleven toen we onze samenleving bouwden. En hierdoor 
kan de vooruitgang van de mensheid vergeleken worden met die van een man die 
probeert vooruit te komen op één been, in plaats van op twee.” 

• Maria Montessori 

Leven Geeft Leven is een initiatief om uitdrukking te geven aan onze liefde voor de 
mensheid en het (ongeboren) kind: de basis van onze toekomst! Dit beleidsplan geeft 

weer met welke doelstellingen, instrumenten en financiële middelen wij dit willen 
realiseren.  
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2. De doelstelling van Leven Geeft Leven 

2.1   De ziel, tweelingzielen en zielenkameraden 

De ziel vormt de essentie van elk leven. Zij (de ziel is vrouwelijk) heeft een 
vooropgesteld goddelijk plan. Maar de ziel begon haar leven niet toen ze geboren werd 

in dit leven. Nee, zij begon haar leven lang, lang geleden in het hart van de Vader-
Moeder God, de Bron van alle leven.  

Elk mens ontving een goddelijke vonk uit het hart van de Eeuwige God (… Allah, 

Atman, Alfa en Omega, de Bron, Liefde). En werd samen met een tweelingziel 
geschapen; een zeer speciale ziel waarmee zij een unieke missie te vervullen heeft. 

Niemand anders kan doen wat zij met zijn tweeën samen te vervullen hebben.  

Maar ergens op het levenspad raakte de ziel van haar tweelingziel gescheiden. Sinds 

dat tijdstip heeft de ziel gedurende vele levens geprobeerd die tweelingziel weer terug 
te vinden en tot de Bron terug te keren. Op die (levens)weg heeft de ziel verwante 

geesten ontmoet, die zielenkameraden worden genoemd.  

2.2 De ziel, reïncarnatie en karma 

Na elk leven keert de ziel weer terug naar de aarde om in een ander lichaam geboren 
te worden. Dit wordt ook wel reïncarnatie of wedergeboorte genoemd. Dit geeft de ziel 

de gelegenheid zich verder te ontwikkelen door de lessen van (naasten)liefde te leren 
tijdens verschillende levenservaringen. 

De kennis over reïncarnatie is niet nieuw. Gedurende duizenden jaren maakte dit 

deel uit van de hindoe- en boeddhistische traditie. Reïncarnatie werd eveneens in de 
eerste eeuwen van de christelijke kerken onderwezen. 

Karma1 is ook zo’n oud begrip. De Wet van Karma, ook bekend als de wet van oorzaak 
en gevolg, is een wet van het universum (wat je zaait, zal je oogsten). Om te slagen 

voor de levensschool op aarde en weer terug te keren naar onze Bron, is het nodig om 
een speciale missie te volbrengen en ons persoonlijke karma in balans te brengen. 

Volgens de karmische wet hebben al onze daden in dit leven of in voorgaande levens 
onvermijdelijk een gevolg. Het is net een persoonlijke boemerang: alles wat we 

uitzenden komt versterkt naar ons terug – zowel het goede als het slechte – om ons te helpen 
onze levenslessen te leren. Positief karma kan in de vorm van geluk en voorspoed terugkeren en 
negatief karma in de vorm van tegenslag en moeilijkheden. 

De enige manier waarop de ziel naar huis kan terugkeren, is door haar karma te 

balanceren. Het is de bedoeling dat we onze schulden terugbetalen aan iedereen die 

we gedurende al onze levens iets hebben aangedaan. En om dat te kunnen doen, 
dienen we op de juiste tijd en op de juiste plaats op aarde te zijn, zodat we in contact 

kunnen komen met de mensen waarmee we karma hebben. We kunnen onze 
levensschulden alleen afbetalen als we een lichaam bezitten. 

Als een zwangerschap wordt afgebroken, wordt de ziel de mogelijkheid ontnomen om 
op de juiste tijd en op de juiste plaats naar de aarde terug te keren en de juiste 

mensen te ontmoeten. De gevolgen hiervan zijn niet te overzien, niet alleen voor de 
ziel, maar ook voor families, gemeenschappen en zelfs voor de aarde: de familie en de 

groep zielen waartoe de ziel behoort, is nu niet volledig. In de levensketen ontbreken 

er schakels. De missies van toekomstige generaties zijn afgekapt en hun zielen is het 
recht tot evolutie ontnomen. 
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Momenteel ontbreken er miljoenen zielen op aarde. Als ze er wel waren hadden ze 

misschien een geneesmiddel tegen AIDS of kanker kunnen vinden, oplossingen voor 
milieuvervuiling en honger in de wereld, hadden ze een einde kunnen maken aan de 

economische recessie of het onderwijs op een hoger plan kunnen tillen. 

 

2.3 Doelstelling 

De doelstelling van Leven Geeft Leven is als volgt gedefinieerd: 

Het verspreiden van kennis over de continuïteit en het wonder van het leven, en 

vanuit eerbied en compassie ruimte scheppen voor de individualiteit van de 

mens en het vervullen van zijn pad vanaf conceptie. 

Leven Geeft Leven heeft zich ten doel gesteld deze vitale kennis te verspreiden en te 
willen werken aan een samenleving die vanuit eerbied voor het leven dat ons is 

gegeven, en vanuit compassie voor het pad van de ziel, ruimte wil scheppen voor elk 
individu, zodat de ziel haar pad terug naar huis kan vinden. Waarbij wij ervan uit 

gaan dat het pad van de ziel in dit leven bij conceptie begint.  

 

2.4 Doelgroep 

De doelgroep is de Nederlandse bevolking en het ongeboren kind.  



6 
 

3 Achterliggende doelen 

3.1 De drievoudige vlam 

Op het altaar van het hart van elk mens brandt een drievoudige vlam. Dit is ons 
contactpunt met het Goddelijke, een vuurvonk uit het hart van de Schepper zelf. Elke 

vlam heeft een eigen kleur en kwaliteit. De blauwe vlam staat voor kracht, de gele 
vlam voor wijsheid en de roze vlam voor liefde in actie.  

Dit is de drie-eenheid van God gemanifesteerd in ieders hart en is ook bekend als de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

De achterliggende doelen van Leven Geeft Leven zijn bepaald op basis van de 

drievoudige vlam en worden in de volgende paragrafen beschreven. 

 

 

3.2 De blauwe vlam van kracht 

De achterliggende doelen voor de blauwe vlam van Gods kracht zijn als volgt 
gedefinieerd: 

• Het ongeboren kind is beschermd in de Nederlandse Grondwet, in alle 
nationale wetten, en in de Europese wetten die hierop van invloed zijn. 

• Abortusklinieken en abortusafdelingen in ziekenhuizen zijn in Nederland bij 

wet verboden. 

• De Nederlandse regering is pro-life. 

• Er is een eenvoudig Nederlands adoptietraject voor vrouwen die ongewenst 
zwanger zijn en het kindje niet willen houden. 

• Er is ondersteuning voor aanstaande moeders, o.a. financieel, 
opvangmogelijkheden, opvoeding, scholing. 
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• Heel Nederland weet wat het pad van de ziel is. Een vooropgesteld plan van 

God.  

• Er zijn voldoende Montessorischolen volgens de oorspronkelijke leer van 

Maria Montessori om alle kinderen in Nederland te herbergen en te scholen. 

• De wetenschap is dienstbaar aan en respecteert het Leven3. 

• Er heerst een vlam van nederigheid, eerbied en respect voor het Leven. Dit is 

de vlam van Camelot en de ridders van de Ronde Tafel. Vanuit nederigheid 
ontstaat eer en vanuit eer ontstaat kracht. 

 

3.3 De gele vlam van wijsheid 

Door kennis ontstaat er begrip. Veel keuzes zouden wellicht anders zijn gemaakt als 
men vooraf alle kennis zou hebben gehad. Het is daarom belangrijk om mensen 

voor te lichten. Dit geldt niet alleen voor toekomstige ouders, maar voor de gehele 
Nederlandse bevolking.  

Leven Geeft Leven heeft de volgende achterliggende doelen voor de gele vlam: 

• Heel Nederland is bekend met de kennis over: 

• De continuïteit en het wonder van het leven: 

• Dat het leven oneindig is.  

Een ziel die in de baarmoeder woont, is wijs en ervaren, en kiest 

voor dit nieuwe leven bij deze moeder, of bij adoptieouders, maar 
in ieder geval heeft ze tot doel geboren worden. 

• De grootsheid van het leven.  

Dit ontzag voor het leven is nodig in onze samenleving. Als 

mensen moeten we weten dat we niet alles zelf kunnen bepalen, 
maar dat het leven zelf een autoriteit is die groter is dan wij. 

• Dat het ongeboren kind een missie heeft.  

Elk kind is de Messias en brengt sleutels voor verbetering van de 
wereld. 

• De ware identiteit van moeder en kind als de Goddelijke Moeder 
en het Christuskind.  

• Dat het leven van de baby begint bij de conceptie: 

• Het recht van het kind om te leven. 

• Abortus is in feite kindermoord, behoudens als het leven van de 
moeder op het spel staat. 

• Het concept van de Heilige Familie5. 

• De consequenties van abortus en het karma daarvan, en de wetenschap 
van het transmuteren van dit karma door de violette vlam6. 
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3.4 De roze vlam van liefde in actie 

Voor de roze vlam van Gods liefde zijn de volgende achterliggende doelen 
gedefinieerd: 

• Heel Nederland leeft volgens de Gulden Regel: "Behandel de ander zoals je 
zelf graag behandeld zou willen worden." 

• Alle kinderen in Nederland krijgen onderwijs op basis van de leer van de 
opgevaren Meesters. 

• Charity (liefde in actie) is een manier van leven voor de Nederlanders. 
Iedereen in Nederland werkt mee om moeders en kinderen te ondersteunen.  

• Het gezin heeft een vooraanstaande positie in de maatschappij en is de 

hoeksteen van de samenleving. Moeders en kinderen krijgen overal voorrang 
en geldelijk voordeel.  

• Eerbied voor het leven, waardigheid, eigenwaarde, nederigheid, God, respect, 
eergevoel, overgave, heiligheid, liefde in actie, Heilige Familie, hoffelijkheid, 

zorg voor elk individu in de samenleving - jong en oud, de Gemeenschap van 
de Heilige Geest7, de Vlam van Kosmische Eer8, zijn weer erkende begrippen 

in Nederland.  

• De mens erkent God en de Heilige Geest weer als leidend principe in het 
leven en realiseert zich dat God richting geeft, ons verbindt en zorgt voor 

integratie.  

• Goddelijke rituelen9 zijn in ere hersteld.  
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4 Doelen 2020 

Op basis van de achterliggende doelen, zijn de doelen voor het jaar 2020 bepaald. 

De doelen voor 2020 zijn wederom ingedeeld op basis van de drievoudige vlam van 

Gods Kracht, Wijsheid en Liefde.  

 

4.1 De blauwe vlam van kracht 

Voor de blauwe vlam zijn de doelen voor 2020: 

• Alle politici in het Nederlandse parlement zijn zich bewust dat het leven 
begint vanaf conceptie en staan open voor een wijziging van de WAZ (Wet 

Afbreking Zwangerschap). 

• Het adoptietraject in Nederland is significant verbeterd, waardoor 10% meer 

tienermoeders hun kind afstaan voor adoptie in plaats van te kiezen voor 
abortus.  

• Een groep mensen gaat bidden om een blauwdruk neer te zetten in 
Nederland. En deze houdt in dat het ongeboren kind geboren en behouden 

kan worden en om de ziel te ondersteunen vanaf conceptie. 

• 100.000 mensen in Nederland zijn bekend met de essentie van de leringen 
van Maria Montessori.  

 

4.2 De gele vlam van wijsheid 

De doelen voor 2020 voor de gele vlam van Gods Wijsheid zijn: 

• 100.000 mensen in Nederland zijn bekend met de kennis genoemd onder 

paragraaf 3.3, punt 1. 

• In Nederland wordt dagelijks gemediteerd om de ziel te ondersteunen vanaf 

conceptie. 

 

4.3 De roze vlam van liefde 

Voor de roze vlam van Gods Liefde zijn de doelen van 2020: 

• De nationale dag van rouw vanwege de miljoenen zielen die zijn overleden 
door abortus heeft landelijke bekendheid. Deze exacte datum is 28 december, 

de dag van de Onnozele Kinderen (geaborteerde kinderen).  

• Eén miljoen Nederlanders is bekend met de Gulden Regel: 

Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden. 

• In Nederland wordt er dagelijks gebeden om de ziel te ondersteunen vanaf 
conceptie. 
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5 Instrumenten 
 

5.1 Vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn de basis van elke non-profit organisatie. Zo ook voor Leven Geeft 

Leven. Vrijwilligers worden gekoesterd en vormen één van de belangrijkste 
instrumenten van onze organisatie om de doelstellingen van 2020 te halen. 

 

5.2 De blauwe vlam van kracht 

De middelen voor 2020 voor de blauwe vlam zijn: 

• Alle politici in het Nederlandse parlement ontvangen een brief waarin wordt 

uitgelegd dat het leven begint vanaf conceptie en hoe de WAZ kan worden 
teruggedraaid. 

• Op de website van Leven Geeft Leven wordt de essentie van de leer van Maria 
Montessori uitgelegd. Het doel is om met de website 100.000 bezoekers aan 

te trekken door middel van advertenties, bumperstickers, Facebook en 
Twitter. 

 

5.3 De gele vlam van wijsheid 

Om de doelen van 2020 te bereiken voor de gele vlam worden de volgende middelen 
ingezet: 

 

• Er worden folders gedrukt en verspreid over de stichting Leven geeft Leven. 

• Het boek Geboren Willen Worden zal via o.a. de website, social media en 

workshops worden gepromoot.  

• Er zal een pro-life bumpersticker worden gemaakt, die verwijst naar de 

website. 

• Social media zal worden ingezet om een grote groep mensen te bereiken. 

 

5.4 De roze vlam van liefde 

Voor de roze vlam van Gods Liefde zijn de middelen van 2020: 

 

• Er zal informatie worden verstuurd per email aan belangstellenden met 

onderwerpen om voor te bidden. 
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6 Beleidscyclus 

 

6.1 Agendavorming 

Eens per kwartaal komt het bestuur van Leven Geeft Leven bij elkaar om het beleid 

te bespreken. De doelen voor 2020 zijn een vast onderdeel van de vergadering, 
waarbij zal worden gekeken wat de voortgang is en of het beleid of de doelen 

eventueel dienen te worden aangepast.  

6.2 Beleidsvoorbereiding 

Elke december zal gestart worden met de voorbereidingen om het beleid voor het 
nieuwe jaar te bepalen. De voorbereidingen bestaan uit het verzamelen van 

gegevens om te kunnen bepalen of de doelen van 2020 zijn gehaald en het opstellen 

van de jaarrekening. 

6.3 Beleidsbepaling 

In januari wordt op basis van de resultaten van het voortgaande jaar en de 

ontwikkelingen in de maatschappij opnieuw de doelen voor dat jaar bepaald en op 
basis daarvan wordt het beleid bepaald. 

6.4 Beleidsuitvoering 

Voor het uitvoeren van het beleid zijn vrijwilligers nodig. De vrijwilligers werken in 

commissies. Commissies hebben minimaal één keer per kwartaal contact met het 
bestuur om de voortgang te bewaken. 

6.5 Beleidsevaluatie 

Elke december wordt onderzocht en geëvalueerd of de beleidsdoelen van dat jaar 

zijn gehaald. Wat de reden is waarom het doel wel of niet is bereikt. Wat de geleerde 
lessen zijn en hoe we dit het jaar daarop kunnen integreren in het beleidsplan voor 

dat jaar. 

6.6 Terugkoppeling 

Vrijwilligers van de stichting die een bepaald onderdeel van het beleidsplan op zich 
nemen wordt gevraagd om per kwartaal een schriftelijke update van hun 

werkzaamheden te geven, zodat het bestuur van Leven Geeft Leven de voortgang 

kan bewaken en waar nodig bijsturen.  

6.7 Beleidsbeëindiging 

Indien de doelstellingen genoemd in hoofdstuk 3 zijn bereikt, zal het beleid worden 

beëindigd.  

 



12 
 

7 Disclaimer  

Alles in deze uitgave dragen wij op aan God om bijgesteld te worden volgens Zijn 

heilige wil. 

Wij bedoelen niemand met deze teksten te kwetsen. Mocht dit toch het geval zijn, 
dan bieden wij hiervoor onze excuses aan en staan open voor een gelijkwaardig en 

vreedzaam gesprek over het betreffende onderwerp. 
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• Verklarende woordenlijst 

 

Charity2  Engels woord wat letterlijk vertaald “liefde in actie” betekent.  

Decreegroep4 Een decreegroep is een groep mensen die op periodieke 
basis bij elkaar komt om te decreeën. Decreeën staat ook 

bekend als de Wetenschap van het Gesproken Woord 
toepassen 

Gemeenschap van 
de Heilige Geest7 

Is een gemeenschap waarin het werk, het samenzijn en alles 
wat de community is, in het teken staat van de Heilige 

Geest, de trooster en inspirator van alle activiteiten. Dit met 
als doel de leden van de gemeenschap de groots mogelijke 

vrijheid te geven om hun Goddelijke wezen tot uitdrukking 

te brengen.  

Goddelijke 

rituelen9 
Rituelen om in lijn met God te komen, dichterbij onze 

goddelijke natuur. 

Heilige Familie5 Sint Jozef, Moeder Maria en het kindje Jezus zijn de 

goddelijke blauwdruk van de Heilige Familie. Het is de 
familie die gericht is op het voortbrengen van het 

Christusbewustzijn in al haar leden. 

Karma1 Karma is energie/bewustzijn in beweging; de wet van 
oorzaak en gevolg, vergelding of beloning.  

Ook wel de wet van de cirkelgang genoemd, welke 
voorschrijft dat wat wij ooit doen, altijd - na de cirkelgang 

volbracht te hebben - weer op onze weg komt voor de 
eindafrekening en de oplossing.  

Paulus zegt: "Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten".  
Newton observeerde: ‘Dat op elke actie een gelijke en 

tegengestelde reactie volgt’.  

Leven3 God 

Violette vlam6 Het heilige vuur dat de oorzaak, het gevolg, de herhalingen 

en herinneringen van zonde of van negatief karma 
transmuteert of verandert. Ook wel de vlam van 

transmutatie, van vrijheid en vergeving genoemd.  

Vlam van 

Kosmische Eer8 
Als we over de levenskracht van een mens spreken, dan 

spreken we over zijn Vlam van Kosmische Eer, zijn 
integriteit, zijn kracht, zijn aanwezigheid. 

 


