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Soort boek/ziekte/stijl: Mirjam Giessen verwerkt met schrijven wat het betekent 
om de dood in de ogen te kijken. Ze hoopt anderen die net als zijzelf beproefd worden 
door kanker te kunnen helpen. Ze gelooft zelf in reïncarnatie. Met de onderliggende 
gedachte, verbeter de wereld begin bij jezelf, wil het boek een handreiking zijn om 
van het problematische te leren. Elke beproeving is een nieuwe levensles en een 
mogelijkheid om te groeien. Het is een boek met alternatieve gedachten om, als je 
dat zoekt, stukjes uit te lezen en af en toe open te slaan. 
 
Over de schrijfster: Mirjam werd op 44 jarige leeftijd geconfronteerd met de 
naderende dood door kanker. Zij stond op een spirituele manier in het leven. Hoewel 
zij het moeilijk vond om wat zij gepland had opzij te zetten vertrouwde zij op hogere 
machten. Zij werkte als vertaalster en tekstschrijver en op het laatst als gastspreker, 
coach en reader-healer. Ze hielp mensen om zich te leren uitspreken over de dingen 
die hen bezig hielden. 
 
Korte beschrijving: Mirjam Giessens theorie is dat mensen en dingen oorspronkelijk 
uit een grote vuurbol van liefde komen en als vonkjes naar die heelheid verlangen. Sinds 
de geboorte is elk mens de weg kwijt en moet het zonder routebeschrijving zien te 
klaren. Mensen moeten durven vertrouwen in hun kern van liefde. Het kwaad in de 
wereld is slechts ‘liefde in wolfskleren’. De werkelijke rol van gebeurtenissen en 
omstandigheden die soms vervelend zijn helpen iemand om te genezen van angst en 
dichterbij zichzelf te komen. Anderen kunnen voorbeeld zijn maar niemand kan het voor 
een ander doen. Ieder mens beschikt over een beschermengel die het totaaloverzicht 
houdt en met zachte hand de levensopdracht begeleid. Wanneer iemand de levensles 
oppakt, door heeft en definitief leert wordt het leven leuk en vrij. Mensen hebben 
meerdere levens nodig om tot innerlijke wijsheid te komen. 
 
Wat viel op: Door de mantra-achtige herhalingen heen klinkt haar doodstrijd en de 
overtuiging dat een leven te kort is om innerlijk wijs te worden. Haar eerste is ook 
haar laatste vraag: wat doet het met je als je weet dat je dood gaat? Haar kanker is 
alleen maar een levensles. Haar lijden is niets meer dan ervaren om te lijden. Zij 
gelooft tenslotte in reïncarnatie en uiteindelijk een ideale wereld vol liefde en 
lichtwezens. 
 
Citaten: Pag. 11: “Eigenlijk zouden we allemaal vanuit honderd procent vertrouwen 
moeten leven, want dat is de natuurlijke aard van de mens. Onze ziel is immers 
gemaakt van vertrouwen, van liefde. Maar juist doordat de mens kan denken, 
introduceert hij angst in zijn leven. Hij legt angst als een laag over zijn kern van 
vertrouwen heen”. 
Pag. 27: “De dood hoeft dan ook geen gedoe meer te zijn. Het kan ook stil en rustig. 
Sommige mensen is dat gegeven. Welke? De mensen die in hun leven (of daarvoor) al 



schoon schip gemaakt hebben. Zij weten waar Abraham de mosterd haalt. Ze weten 
hoe het leven draait en wat iets waard is of niet. Zij kunnen onder alles door kijken. 
De mensen die kanker hebben gehad kunnen dat. Zij krijgen een gratis methode om 
dit aan te pakken. Ze schrikken zo erg van de diagnose dat ze vanzelf andere keuzes 
gaan maken. Je kunt het beschouwen als een manier om al tijdens je leven van je 
doodsangst af te komen.” (…) 
Pag. 55: “Voor velen is kanker een les in voelen. In die zin kan kanker een hulpmiddel 
zijn op je weg van angst naar vertrouwen. Omdat kanker tegenwoordig niet altijd 
meer meteen dodelijk is, kan de ziekte iemands leven langdurig beïnvloeden. Zelfs als 
de kanker verdwenen is, brengen de controles toch steeds een opleving van de 
doodsangst.” 
Pag. 84: “De meeste mensen weten heel goed wat ze niet meer willen. Ze willen af van 
een negatieve of pijnlijke manier van leven omdat ze er last van hebben. Veel mensen 
willen wel van het denken af maar willen niet leren voelen. Ze willen wel een ander 
leven maar zijn niet bereid, of er aan toe, om zichzelf onder ogen te zien. Ze zien er 
tegen op om hun beperkende overtuigingen te verkennen, andere keuzes te maken in 
hun leven, te voelen wat er werkelijk is of pijnlijke emoties uit het verleden op te 
ruimen. (…) Als je bereid bent om naar jezelf te kijken, kan het louteringsproces 
beginnen. (…) Want vaak begint het louteringsproces niet uit vrije wil maar 
gedwongen door de omstandigheden. (…) Naarmate je meer opgeruimd hebt, wordt 
je vertrouwen steeds groter. Je voelt je steeds lichter en vrijer.” 
Pag. 113: “Als je nu vastloopt in je leven vanwege kanker of iets anders, herken dan 
dat het alleen maar een levensles is. Ik hoop en wens jullie toe dat je het aandurft om 
ernaar te kijken. Leven is meer dan levenslessen doorworstelen, ook al lijkt het daar 
soms alleen maar uit te bestaan. Als je werkelijk kiest voor het leven, kies je voor 
alles, ook voor het feit dat je vroeg of laat dood gaat. Als je echt voelt dat je leeft, 
geniet je. Dan verdeel je het leven niet meer onder in leuk en niet leuk. Dan is alles 
leven, dan is het een verzameling kleuren, soms meer die ene kleur en soms meer die 
andere, maar nooit saai. Loesje heeft een hele mooie uitspraak: leven is het meervoud 
van lef. En dat is het; het lef hebben om dat aan te gaan wat op je pad komt, om het 
leven te leven, te vieren zelfs. (…) Kies hoe jij je leven wilt ervaren. Het hangt niet van 
de omstandigheden af of je gelukkig bent. Je kunt binnen de vreselijkste 
omstandigheden gelukkig zijn en binnen de beste omstandigheden ongelukkig. Alles 
zit in jezelf.” 
 
Trefwoorden: dood, kanker, reïncarnatie, ziel 
 
Themawoorden: doodsangst, vertrouwen, 
 
Extra: IPSO, centra voor psychosociale hulp aan mensen met kanker www.ipso.nl 
 


