
Maak 
je Hemel 
op Aarde 

William Gijsen

Je ziel wijst de weg

Maak je hemel op aarde BW 6e druk.qxp_Opmaak 1  29-03-16  15:08  Pagina 3



Inhoud

Voorwoord bij de vijfde geactualiseerde druk  8

Mijmering  9

Deel een
Ontsluiering van de geesteswereld 11

1 Een verschijning  12
2 De seance  19
3 De manifestatie  27
4 Het toeval  44
5 De ligging van de ziel  56
6 Het geheim van meditatie  69
7 Schepping en evolutie  88
8 Opdracht voor een boek  103
9 Rechtstreeks contact  112
10 Christussen  122
11 Het Einde der Tijden  128
12 Transformatie  132
13 Bezoek aan de sferen  135
14 Dromen  142

Maak je hemel op aarde BW_Opmaak 1  04-02-13  16:38  Pagina 5



Deel twee
Het wijsheidsniveau van de ziel 151

15 De openbaring  152
16 Ordening van de zielen  166
17 De sferen  171
18 De eerste sfeer  174
19 De tweede sfeer  179
20 De derde sfeer  184
21 Leven volgens je sfeer  191
22 De drie sferen in steekwoorden  197
23 De trappen  199
24 Meer over de bedoeling van de sferen  201
25 Je eigen Hemel op Aarde  210

26 Eerste sfeer – Eerste trap  218
27 Eerste sfeer – Tweede trap  221
28 Eerste sfeer – Derde trap  222
29 Eerste sfeer – Vierde trap  226
30 Eerste sfeer – Vijfde trap  230
31 Eerste sfeer – Zesde trap  235
32 Eerste sfeer – Zevende trap  241

33 Tweede sfeer – Eerste trap  245
34 Tweede sfeer – Tweede trap  251
35 Tweede sfeer – Derde trap  255
36 Tweede sfeer – Vierde trap  259
37 Tweede sfeer – Vijfde trap  268
38 Tweede sfeer – Zesde trap  272
39 Tweede sfeer – Zevende trap  276

40 Derde sfeer – Eerste trap  279
41 Derde sfeer – Tweede trap  282
42 Derde sfeer – Derde trap  284
43 Derde sfeer – Vierde trap  290
44 Derde sfeer – Vijfde trap  292
45 Derde sfeer – Zesde trap  294
46 Derde sfeer – Zevende trap  300

Maak je hemel op aarde BW_Opmaak 1  04-02-13  16:38  Pagina 6



47 De hogere sferen  305
48 De vierde sfeer en haar trappen  310
49 De vijfde sfeer en haar trappen  318
50 De zesde sfeer en haar trappen  321
51 De zevende sfeer en haar trappen  324

52 De Hof van Lotje  327

Nawoord  336

Verdere ontwikkelingen  339

Bijlagen
1 Aanvraag wijsheidsniveau  341
2 De sferen en trappen samengevat  343

Trefwoordenregister  346

Maak je hemel op aarde BW_Opmaak 1  04-02-13  16:38  Pagina 7



17 De sferen

Kunt u nu wat meer vertellen over de sferen?

Onze evolutie als mens verloopt door verschillende sferen
heen. Een sfeer is een bepaald bewustzijnsniveau waarin alle
zielen zich bevinden die het inzicht hebben om op dezelfde
manier harmonie te scheppen.

Er zijn zeven sferen. De onderste drie worden bevolkt door
zielen die zich in een mensenlichaam bevinden. In de vier
bovenste sferen verblijven zielen die niet meer incarneren op
Aarde. Zij verblijven in de geesteswereld.

Elke sfeer is onderverdeeld in zeven trappen. Daardoor zijn
er in totaal 49 trappen. In iedere trap wordt steeds een
verschillende les geleerd. Aangezien er zich drie sferen op
Aarde bevinden, bestaan er op Aarde 21 wijsheidstrappen die
we moeten doorlopen. In elke sfeer valt er één grote levens -
instelling, een hoofdles, te leren. In elke trap is er ook een
bijkomende les die onderdeel van de sfeerles uitmaakt.

Weten de mensen dan welke les zij moeten leren?

In de eerste levensjaren weet een kind nog waarom het op
Aarde is gekomen en welke ervaringen het nodig heeft. Maar
door zich meer en meer te moeten aanpassen aan ouders,
opvoeders en maatschappij verliest het overgrote deel van de
mensen deze inzichten. Ze letten steeds minder op het gevoel
in hun ziel, waardoor de meesten bij aanvang van hun
puberteit het contact met de ziel verloren zijn.
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Wanneer we als volwassenen geen weet meer hebben van onze
levensles, hoe kunnen we daar dan weer achter komen?

Leer opnieuw contact te leggen met de ziel.

Zoals u het ons al eens eerder hebt uitgelegd? U vertelde toen
dat onze ziel een detector is die zich op de zonnevlecht bevindt.
Door onze aandacht daarop te richten, krijgen we informatie
over wat alles ons doet. De ziel geeft aan in welke situatie we
ons bevinden. Dat gevoel herkennen we het eenvoudigst aan het
begin van een situatie. Door regelmatig op die plek bewust te
voelen, leren we onze ziel te gebruiken.

Alleen in de ziel weten we wat goed en slecht voor ons is.

Is het voldoende om contact te leggen met onze ziel?

We moeten opnieuw onze intuïtie ontwikkelen. De spontane
invallen, gekoppeld aan het gevoel in onze ziel, geven ons alle
informatie die we nodig hebben om gelukkig te zijn.

Waarom zegt u ‘opnieuw’?

In onze eerste levensjaren werkte onze intuïtie nog zeer
scherp. Door de ontwikkeling van ons verstand zijn wij meer
op ons denkvermogen gaan vertrouwen en zijn we meer en
meer ons intuïtieve gevoel kwijtgeraakt.

Mensen die in een bepaalde sfeer zitten, voelen die elkaar aan
alsof ze op dezelfde golflengte zitten?

Ja.

Mogen we dan ook zeggen dat mensen die op dezelfde
golflengte zitten, zich ook in dezelfde sfeer bevinden?

Nee, twee mensen kunnen het gevoel hebben op dezelfde
golflengte te zitten omdat ze tijdelijk dezelfde wilsintenties
hebben. Ze kunnen dezelfde bezigheden of interesses hebben
of verliefd zijn. Ze zitten dus alleen maar op dezelfde
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golflengte voor zover het de gezamenlijke overeenkomst
betreft. Pas wanneer twee zielen dezelfde inzichten zoeken en
op dezelfde wijze met hun ervaringen omgaan, zitten ze in
dezelfde sfeer.

Maar dan moeten ze elkaar al goed kennen, voordat ze daar enig
idee van hebben?

En dan nog kan onze beoordeling van de ander fout zijn,
omdat wij zo graag een overeenkomst willen vinden.

Zijn er in de onderste drie sferen ook zielen die zich niet in een
mensenlichaam bevinden?

Wanneer we sterven, gaat de ziel naar de geesteswereld. Daar
zitten wij nog steeds in dezelfde sfeer als op Aarde, maar
zonder lichaam. Tussen twee levens in zitten we dus in de
overeenkomstige sfeer in de geesteswereld.

Zijn de onderste drie sferen dan zowel op Aarde als in de
geesteswereld?

Ja, de sfeer is verbonden met de ziel. Het maakt niet uit of die
ziel zich nu, al dan niet, in een lichaam bevindt.

Waarin verschillen de sferen van elkaar?

Ik zal je dat uitgebreid vertellen. Begin dan eerst maar weer een
nieuw hoofdstuk. En wanneer je vragen hebt, stel je die nadat
ik een sfeer beschreven heb.
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33 Tweede sfeer – Eerste trap

In deze tweede sfeer aangekomen ervaren we een grote
vrijheidsdrang. Wij worden ons bewust van onze keuze -
mogelijkheden. We hebben een onlesbare dorst naar ervaringen.
Het komt er nu op aan om eigen keuzes te maken.

Eigen keuze
Als 2/1 moeten wij erachter komen dat elke keuze goed is, als
het maar onze eigen keuze is. Elke ervaring is zinvol, als wij er
maar uit leren. We willen het allemaal zelf meemaken. We
beseffen dat elke medaille een keerzijde heeft en wij willen
beide zijden uitproberen teneinde uit te vinden welke ervaring
ons verder helpt. Wij moeten vooral leren trouw te zijn aan
onszelf.

Radeloos
De overvloed aan mogelijkheden en kansen bedwelmt ons en
wij raken radeloos verstrikt in alle ervaringen die zich
aandienen. Wij willen alles kunnen, uitproberen, proeven en
ervaren. Wij zullen daarbij vaak onze neus stoten, maar dat is
voor ons de enige manier om te leren. Wij willen immers alleen
maar aannemen wat wij zelf uitgeprobeerd hebben. Als 2/1
willen wij onze keuze omzetten in realiteit. Wij moeten hier
leren aandacht te geven aan onszelf.

Wij zullen vaak het gevoel hebben dat we versnipperd raken,
maar toch mogen wij ons niet inperken. Wij moeten kiezen, we
moeten ervoor gaan. Wij moeten leren hoe het is om zelf
beslissingen te nemen. We moeten ons laten drijven op onze
eigen intuïtie, op onze eigen voorkeur en op onze eigen
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bevindingen. Steeds weer als wij dat vergeten te doen, zullen
wij ons misnoegd en ontevreden voelen.

Herbevestigen
Als 2/1 moeten wij elke dag opnieuw leren om te kiezen, ook
voor wat betreft de reeds gemaakte keuzes. Steeds moeten wij
afwegen of wij nog wel achter die keuzes staan die we in het
verleden hebben gemaakt. We beseffen dat zich elke dag
nieuwe mogelijkheden aandienen die zo’n keuze in een ander
daglicht kunnen stellen. Wij beseffen dat een keuze slechts zo
lang onze keuze is tot wij die keuze opnieuw hebben bevestigd.
Daarom zullen wij elke dag opnieuw moeten gaan voelen wat
en hoe wij het willen.

Onafhankelijk
Als 2/1 verzetten wij ons tegen de bemoeienissen en de
gebondenheid die we in de vorige sfeer zo lang hebben
ervaren. Wij hebben er genoeg van om ons alleen maar voor
anderen in te zetten, wij willen nu zelf ook eens aan bod
komen. De appreciatie van de anderen was in de vorige sfeer
onmisbaar voor ons. Nu willen wij ons baseren op ons eigen
oordeel, op onze eigen ervaringen. En het is terecht dat wij ons
afzetten tegen elke inmenging, tegen elke betutteling, tegen
elke regel die wij niet zelf hebben gekozen. Wij willen boven
alles onze onafhankelijkheid garanderen.

Eenzaam
Toch kunnen we nog moeite hebben met die onafhankelijkheid,
want wij zijn het gedrag van de vorige sfeer nog niet zo lang
ontgroeid. Regelmatig zullen wij terugvallen in eerste-sfeer -
gedrag. Dan zullen wij ons eenzaam voelen. We staan er
immers alleen voor. Zelfs in een relatie beseffen we dat we het
toch allemaal zelf zullen moeten doen. Vaak missen we de
steun van de anderen. Dan zullen we de neiging hebben de
eenzaamheid te willen doorbreken door ons in allerlei
projecten en gezelschappen te storten. Steeds weer zullen wij
onszelf moeten corrigeren en weer resoluut voor onszelf
moeten kiezen. Ook zal onze ziel de neiging vertonen om onze
eenzaamheid te doorbreken door maar zo veel mogelijk om
handen te hebben. Wij zullen moeten leren er voor onszelf te
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