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Wat ik na dit leven leerde  

Mijn bijna-dood ervaring.  
Voor iedereen die wil weten wat er na dit leven is. 
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Normaal gesproken mag je volgens de auteurswet van 1912 een he-
leboel dingen niet doen met geschreven werk. Maar zolang je dit 
verhaal op een positieve manier wilt doorgeven, ben ik daar wel mee 
akkoord. Het gaat er mij om dat zo veel mogelijk mensen (die dit 
verhaal willen lezen) dit verhaal kunnen lezen. Neem wel van tevo-
ren (dus voor het plaatsen etc.) contact op om door te geven waar je 
het verhaal plaatst als je het wilt plaatsen en met welke reden etc. . 
Daarnaast houd ik wel een paar zaken bij in de gaten.  

1. Je mag dit gehele werk afdrukken en in je kast zetten (of dit ver-
haal afdrukken en aan anderen geven).  
2. Er mag geen winst worden gemaakt bij het doorgeven van dit ver-
haal. Dus men mag, bijvoorbeeld, het verhaal niet afdrukken en er 
geld voor vragen zoals een uitgever dit doet met een boek. 
3. Men mag het boek wel afdrukken en er geld voor vragen om de 
gemaakte kosten eruit te halen zonder dat er winst overblijft. Mocht 
er toch winst zijn dan moet je dat doneren aan mij. Dit om misbruik 
tegen te gaan. 
4. Men mag dit verhaal in zijn volledigheid op een internet pagina 
neerzetten. Zolang het doel informeren is en niet geld verdienen. 
Mocht er door het informeren geld worden verdiend dan mag de in-
ternet pagina deze winst zelf houden mits er geen misbruik is ge-
maakt van het verhaal. 
5. Men mag dit verhaal niet in zijn volledigheid op internet of elders 
neerzetten, met als doel om dit verhaal, de schrijfster of anderen te 
beschadigen. 
6. Neem bij twijfel altijd contact op met de schrijver. Bij een ver-
moeden van misbruik van het verhaal en bij misbruik van het verhaal 
breek je de auteurswet van 1912 die van kracht blijft naast de zes 
hierboven opgestelde regels. 
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Voor Het Licht en de kant van het Licht. 
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