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Inleiding 
Over reïncarnatie is reeds behoorlijk veel geschreven. Wij hebben een 
aantal websites erover nagelezen en de belangrijkste delen ervan 
hieronder weer gegeven.  Het is en blijft een zoeken naar hetgeen voor 
ons ongrijpbaar is. De lezer oordele zelf, indien mogelijk.  
 
Uit Wikipedia 
Reïncarnatie (Latijn: caro = "vlees"; re=opnieuw, "wedervleeswording", 
Grieks metempsychôsis, "opnieuw bezield", vandaar "zielsverhuizing") is 
de religieuze of filosofische opvatting dat het niet-lichamelijke deel van 
een levend wezen (de ziel of de geest) na de dood niet verdwijnt maar 
opnieuw in een ander levend wezen geboren wordt. De belangrijkste 
religies met een geloof in reïncarnatie zijn Aziatische religies, vooral het 
hindoeïsme, het jainisme, het boeddhisme en het sikhisme. Daarnaast 
komt het ook voor in de newagebeweging en bij sommige indiaanse 
religies van Noord- en Zuid-Amerika. Het geloof in reïncarnatie wordt 
ook aangetroffen bij sommige kleine volken in gebieden die als 
islamitisch bekendstaan, zoals de Druzen[1]. In het jodendom wordt 
reïncarnatie 'Gilgul' genoemd. Het huidige christendom wijst het idee 
af, maar het vroege christendom kende ook gelovers in reïncarnatie. De 
leer over reïncarnatie en incarnatie in de verschillende religies 
verschillen dikwijls van elkaar, en soms wordt aan andere termen de 
voorkeur gegeven. 
 
De wankele argumenten voor reïncarnatie 
door Jan Willem Nienhuys 
Reïncarnatie is een geleerd woord voor opnieuw geboren worden. In 
het Westen vindt ongeveer een kwart van de volwassenen 
wedergeboorte een aannemelijk idee. Welke verschillende 
opvattingen zijn er eigenlijk over reïncarnatie, wat zijn de 
argumenten en bezwaren, en wat voor bewijs is er eigenlijk? 
Voor hindoes en boeddhisten is reïncarnatie een naar gevolg van 
zelfzucht, waar men aan moet ontkomen, desnoods in stappen. Voor 
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antroposofen en theosofen is het juist iets fijns, een evolutie naar het 
hogere. Voor boeddhisten is het ‘ik’ één van de vele illusies van deze 
wereld, voor antroposofen is het juist de wezenskern die in vele levens 
naar ware goddelijke vrijheid moet groeien. In genoemde visies speelt 
karma een rol, dat is een soort schuld of lotsbestemming die voortvloeit 
uit alles wat je doet op aarde, en die veroorzaakt dat je opnieuw geboren 
wordt, of beinvloedt wat je in een volgend leven overkomt. 
Veel van wat je gedaan of nagelaten hebt, kan lang na je dood 
doorwerken, dat spreekt vanzelf. Bij reïncarnatie gaat het om meer, 
namelijk het voortbestaan van de persoon in een nieuw lichaam of althans 
(in het boeddhisme) om de koppeling van het opgebouwde karma aan een 
nieuw menselijk of dierlijk leven. In het moderne westerse 
reïncarnatiegeloof is een element aanwezig dat in de klassieke 
opvattingen ontbreekt, namelijk dat men zich onder bepaalde 
omstandigheden zijn vorige bestaan zou kunnen herinneren. In het 
moderne geloof ontbreekt ook een uiteindelijk doel van reïncarnatie. 
Brein naar brein 
In Oost en West is gepoogd reïncarnatie te beredeneren, in het Westen 
deden dat de theosofen. De redeneringen van oosterse geleerden zijn voor 
ons moeilijk te volgen door het verschil in cultuur, en daar ga ik verder 
niet op in. De theosofische verdediging van wedergeboorte is nogal zwak. 
Ze bestaat eruit dat men wensen (onrecht goedmaken, voldoende tijd van 
leven hebben, niet naar de hel hoeven) als feiten voorstelt. In elk geval, 
als ik die pleidooien voor reïncarnatie lees, kan ik niet nalaten te denken: 
‘Tja, ik kan me wel voorstellen dat je graag zou willen dat het zo was, 
maar dat is toch geen bewijs dat het ook werkelijk zo is.’ Een ander 
argument dat men wel hoort is dat reïncarnatie verklaart dat kinderen zo 
snel kunnen leren. 
Algemene bezwaren tegen reïncarnatie zijn zo oud als de wereld. Het 
argument van Tertullianus (3de eeuw): als reïncarnatie waar zou zijn, 
waarom zijn baby’s dan niet als oude mensen, namelijk wijs en ervaren, 
en tegelijkertijd traag met leren? Het argument van Lucretius (1ste eeuw 
v.C.): alles wat we weten zit in ons hoofd. Hoe kunnen de herinneringen 
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van een stervende in een ongeboren kind terecht komen, speciaal als die 
stervende dement was? 
Deze argumenten kunnen we tezamen het breinargument noemen. In een 
modern jasje luidt het als volgt: alles wat we weten en kunnen, al onze 
herinneringen, zitten in ons hoofd. De afzonderlijke herinneringen 
vormen samen een zeer grote hoeveelheid informatie. Zelfs al zou een 
onstoffelijke ziel deze herinneringen ook hebben, dan nog correspondeert 
met elke afzonderlijke herinnering en elke vorm van gedrag een bepaalde 
toestand in de hersenen. Stel dat reïncarnatie een feit zou zijn, en dat 
bovendien herinneringen aan een vorig leven mogelijk zouden zijn. Dan 
zou ongeacht hoe het met die onstoffelijke ziel gesteld was, een enorme 
hoeveelheid informatie van het ene tastbare systeem (het brein van een 
stervende) overgedragen moeten worden op een ander tastbaar systeem 
(het brein van een foetus), mogelijk via een onstoffelijk tussenstadium. 
Toch is nooit in de hersenen maar het geringste spoor gevonden van iets 
dat zo’n massaal gegevenstransport zou kunnen verzorgen. Bovendien is 
om een tastbaar systeem in een andere toestand te brengen, fysische 
energie nodig. En dan hebben we nog niet eens gesproken over het 
wonderlijke vermogen van onstoffelijke zielen om foetussen op te sporen 
en er zich in te nestelen. De slotsom lijkt onontkoombaar: reïncarnatie 
met behoud van herinnering betekent dat er een onzichtbare wereld 
bestaat die de tastbare wereld kan beïnvloeden zonder sporen achter te 
laten. Modern reïncarnatiegeloof is geloof in het occulte. 
De opvatting dat elke mens de reïncarnatie is van een vorige mens wordt 
onderuitgehaald door het bevolkingsargument: hoe kan de 
wereldbevolking toenemen van een handjevol (een paar miljoen jaar 
geleden) tot 5 miljard nu? Als je veronderstelt dat er zielen zijn van nog 
niet herboren overledenen, moet je die nog optellen bij die 5 miljard. 
Herinneringen 
Het moderne reïncarnatiegeloof gaat uit van verhalen over vorige levens. 
Nu kunnen we allemaal wel zeggen dat we droomden dat we priester van 
Poseidon waren in Atlantis, maar als we ons beperken tot verhalen die 
nog een kans maken op verificatie, dan zijn er drie soorten: verhalen die 
onder hypnose of in trance verteld worden, verhalen van peuters die 
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spontaan over een vorig bestaan beginnen te babbelen (dit komt vooral 
voor in landen waar velen wedergeboorte vanzelfsprekend vinden) en de 
uitlatingen van mensen die een vreemde taal spreken die ze nooit geleerd 
hebben. Over hypnose hangt een geheimzinnig waas, en doordat genezers 
het met kennelijk succes gebruiken, krijgt het een wetenschappelijk 
tintje. Er is echter geen reden om te denken dat hypnoseverhalen 
betrouwbaarder zijn dan legenden, sprookjes en dromen. Pogingen tot 
controle achteraf hebben geen enkel hypnoseverhaal opgeleverd dat 
alleen maar door echte herinneringen uit een vorig leven verklaard kan 
worden. 
Als iemand onder hypnose hoort dat hij of zij teruggaat naar een tijd lang 
geleden, voor de geboorte, dan gaat zo iemand vaak in op een dergelijke 
suggestie. Dit is met name het geval bij personen die een 
regressietherapeut bezoeken (teruglopen in de tijd wordt ‘regressie’ 
genoemd). Onder hypnose worden fantasie en herinnering sterk 
geprikkeld, en de herinnering wordt niet meer geremd door twijfel aan de 
juistheid. De moeilijkheid is dan ook te onderscheiden wat iemand onder 
hypnose zich van een vorig leven herinnert, en wat van schijnbaar lang 
vervlogen flarden van boeken, films en gesprekken. 
Bij regressie naar de kindertijd, dus niet eens een vorig leven, komt al 
veel fantasie om de hoek kijken. Onder hypnose kan men verhalen die uit 
boeken komen in geuren en kleuren en met veel emotie vertellen, als ging 
het om eigen ervaringen. Soms leent een hypnoseverhaal zich ervoor om 
nauwkeurig te worden nagetrokken. Helaas, als er bronnen zijn waarmee 
de juistheid van het verhaal kan worden aangetoond, is het weer moeilijk 
om te bewijzen dat de betrokkene die bronnen niet onder ogen heeft 
gehad. Als de gehypnotiseerde wordt gevraagd waar het verhaal vandaan 
komt, is de bron vaak makkelijk te vinden. Als de gehypnotiseerde niet 
wil of kan meewerken, is dat natrekken een hele klus. Proeven op dit 
gebied werden al in de 19de eeuw gedaan. 
Het geval Jane Evans (bekend van een Britse tv-documentaire) werd 
opgehelderd door Melvin Harris, 30 jaar na de bewuste hypnosezittingen. 
Voor drie van de meest gedetailleerde levens van Jane kon Harris de 
romans vinden waaraan ze ontleend waren. Voor een van de andere vond 
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hij in de oorspronkelijke bandopnamen ernstige onjuistheden. Die waren 
in de uitzending maar weggelaten. 
In 1986 was er op de Nederlandse tv een documentaire te zien over een 
paar Australische dames die zich onder hypnose een vorig leven in 
Europa herinnerden. Ze spraken Schots en Duits, en konden delen van 
hun vorige leven ter plekke herkennen. Die documentaire kwam nogal 
geënsceneerd over. De cameraman bleek telkens van tevoren te weten 
waar de dames heen zouden gaan. Volgens een verhaal in Privé werden 
de kijkers zelfs gewoon bedot. [Inmiddels is duidelijk geworden dat er 
niets klopt van de tv-documentaire.] 
Peutergebabbel 
De Amerikaanse psychiater Ian Stevenson heeft zijn leven lang kinderen 
bestudeerd die over een vorig bestaan konden vertellen. De gang van 
zaken is in dat soort gevallen meestal als volgt. Het kind begint met een 
jaar of twee, drie te vertellen over een vorig leven. Na geruime tijd volgen 
pogingen van ouders of anderen om na te gaan wat er van klopt. Als 
Stevenson ervan hoort, meestal via de krant, gaat hij er op af en 
ondervraagt de betrokkenen. Hij probeert contact te houden, en later 
blijkt vaak dat de herinneringen van het kind vervagen met het ouder 
worden. 
Stevensons verslagen zijn indrukwekkend. Ze overdonderen de lezer met 
een grote hoeveelheid details. Voor een kritische lezer mankeert er toch 
wat aan. Stevenson komt pas ter plaatse als alle betrokkenen al overtuigd 
zijn van de echtheid van het geval. Tijdens het onderzoek ondervraagt hij 
binnen twee of drie dagen enige tientallen personen. Hoe kun je in zo 
korte tijd er nu achter komen welke ingewikkelde reeks gebeurtenissen 
zich weken tot jaren geleden heeft afgespeeld? In veel gevallen verlopen 
de ondervragingen via tolken die, evenals Stevenson, geloven in 
reïncarnatie. Hoeveel tactvolle kritische vragen worden er dan gesteld? 
Stevenson onderzoekt wel of er nog andere verklaringen mogelijk zijn, 
maar neemt alleen bot bedrog, helderziendheid en telepathie in 
aanmerking. Pogingen tot bedrog is hij wel tegengekomen, maar meestal 
kan hij zoiets uitsluiten. Wat met reïncarnatie verklaard kan worden, leent 
zich vaak ook voor andere paranormale verklaringen. Daarom kan 
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Stevenson paranormale verklaringen niet uitsluiten. Zijn boeken en 
artikelen gaan dan ook over ‘vermoedelijke reïncarnatie’. Hij beoordeelt 
gevallen telkens vanuit het gezichtspunt: kan dit met reïncarnatie 
verklaard worden? 
Stevenson lijkt nogal lichtgelovig te zijn: hij gelooft getuigen tenzij 
ontwijfelbaar vastgesteld is dat ze erop los fantaseren. Hij schrijft: 
‘verscheidene zegslieden beweerden dat zij (mevrouw Chotkin, JWN) de 
neiging had geschiedenissen uit haar duim te zuigen’, en even verderop: 
‘ik accepteer dus mevrouw Chotkins versie als betrouwbaar.’ Dit 
vanwege het feit dat mevrouw Chotkin volgens hem de meeste 
controleerbare feiten wel zo ongeveer vertelde als Stevenson ze van 
anderen had gehoord. Getuigen op hun woord geloven is heel begrijpelijk 
als je met patiënten of verdachten te maken hebt, maar verkrijg je zo wel 
zekerheid? 
Stevenson onderzoekt natuurlijke verklaringen niet ernstig genoeg. Zijn 
die er dan? In de eerste plaats denk je dat zo’n peuter misschien iets heeft 
opgevangen van gesprekken van volwassenen. Jaren later kan die bron 
best vergeten zijn. In veel gevallen blijkt uit het verhaal van Stevenson 
dat zo’n bron er best geweest kan zijn. De vorige levens van die peuters 
eindigden vaak onder bijzondere omstandigheden. De overledene was 
rijk of kwam op een bijzondere, vaak gewelddadige manier aan zijn eind, 
soms beide. Zo’n verhaal met grote roddelwaarde kan gemakkelijk in 
wijde kring bekend raken. Stevenson besteedt geen aandacht aan dit 
aspect. In elk afzonderlijk geval beweert hij dat het zo onwaarschijnlijk 
is dat er juist in dát geval een natuurlijke informatiebron is geweest. Maar 
als je naar verklaringen voor zeldzame verschijnselen zoekt, mag je toch 
niet uitsluiten dat ze zeldzame oorzaken hebben? 
Een andere mogelijke verklaring is dat het verschijnsel ontstaat doordat 
iedereen hoopt dat het waar is. Een familie treurt om een dierbare 
overledene, en is blij als ze kunnen geloven dat hij of zij is weergekeerd. 
In deze verklaring zou het kind maar wat praten, terwijl ouders en 
omstanders blijven zoeken naar een geval dat er op lijkt (dit zou ook 
begrijpelijk maken waarom gevallen met grote roddelwaarde zo vaak 
voorkomen). Met terugwerkende kracht wordt het kind dan van alles in 
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de mond gelegd. Als de treurende familie er eenmaal overtuigd is dat ze 
in het kind het familielid hebben teruggevonden, onderhoudt ze vaak 
hartelijke betrekkingen met het kind. 
Uit Stevensons beschrijvingen krijg je de indruk dat het vaak de getroffen 
familie is die contact zoekt. Helaas is Stevenson een beetje vaag op dat 
punt. Een onderzoeker, David Barker, heeft meegewerkt aan een 
duplicatie van Stevensons onderzoek. Barker denkt dat het om een 
maatschappelijk verschijnsel gaat. Hoe gaat dat herkennen bijvoorbeeld? 
Het kind wordt voorgesteld aan een vrouw met de woorden: ‘kijk eens, 
dit is je vorige moeder, herken je haar niet?’ Het kind zegt iets van ‘Uh, 
ja’. Later beweren de omstanders dat het kind spontaan zijn moeder 
aanwees midden in een menigte, en de moeder zelf heeft geen zin om 
daarover te gaan zeuren. 
Kortom, Stevensons ‘spontane’ gevallen zijn zonder twijfel voer voor 
zielkundigen, pedagogen en cultureel antropologen. Zij hebben echter 
alleen bewijskracht voor lichtgelovigen. Zelfs al was reïncarnatie een 
feit, dan nog zou Stevensons materiaal niet deugen als bewijs. 
Oud-Egyptisch 
Soms blijkt iemand een vreemde taal te kunnen spreken die hij of zij nooit 
geleerd heeft. Dat gebeurt onder hypnose of in trance, en ook in sommige 
van de gevallen die Stevenson onderzocht heeft. Het verschijnsel wordt 
‘xenoglossie’ genoemd. Helaas zijn degenen die beweren zo’n vreemde 
taal te herkennen meestal niet erg vertrouwd met die taal. Een Pool kan 
namaak-Slavisch aanzien voor het een of andere Zuid-Slavische dialect, 
iemand die wat Frans heeft geleerd denkt al gauw dat hij of zij een Frans 
dialect hoort. Bekend is het geval van Rosemary die Oud-Egyptisch zou 
spreken. Daarvan zijn alleen de medeklinkers bekend, en degene die 
beweerde het te herkennen in Rosemary’s trance-klanken, was een 
amateur met een woordenboek. Later werd dit geval afgekraakt door een 
echte egyptoloog, maar het wordt nog steeds aangehaald in minder 
kritische literatuur. 
Er zijn geen gevallen van xenoglossie bekend die een taalkundige konden 
overtuigen. Integendeel, in de paar gevallen waar een taalkundige bij is 
gehaald, bleek een eenvoudige verklaring mogelijk. Namaaktalen 
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ontstaan vaak door herhaling van klanken en klankpatronen met kleine 
variaties, in echte talen zit een systeem. Daardoor kun je namaaktalen van 
echte onderscheiden, zelfs als je de taal niet kent. 
Xenoglossie onder hypnose geeft nog een probleem: de gehypnotiseerde 
persoon kan best wel eens een paar flarden van de betrokken taal hebben 
gelezen of gehoord. Met die flarden (en de algemeen bekende 
uitdrukkingen voor ja, nee, weetniks, watte, kannieverstaan enzovoorts) 
kun je een conversatie verrassend lang op gang houden. Als de 
onderzoeker dan bovendien elke keer vragen vertaalt als de 
gehypnotiseerde het niet begrijpt, komt er een natuurlijke kennisbron bij! 
De al genoemde Australische dames vormen een goede illustratie: 
mogelijk kan een kenner het verschil horen tussen echt Schots en 
fantasie-Schots, maar kan een leek dat ook? Biedt de Australische 
samenleving geen gelegenheden om met Schots kennis te maken? Het 
Duits van een van de andere dames was heel pover, alhoewel het voor 
een Engelstalige heel wat geleken kan hebben. 
Reïncarnatie houdt meestal in dat iets (de ziel, de persoonlijkheid, het ik, 
de opgebouwde schuld) van de mens na diens dood voortbestaat en 
opnieuw geboren wordt. Er zijn veel levensbeschouwingen waarin 
reïncarnatie een plaats heeft. Het moderne westerse reïncarnatiegeloof 
steunt op vermeende herinneringen aan een vorig leven. Daarom brengt 
het geloof aan een onzichtbare werkelijkheid met zich mee, een 
werkelijkheid die diep ingrijpt in het menselijk lichaam, en waar de 
natuurwetenschap niets van kan vinden. De belangrijkste herinneringen 
aan vorige levens zijn de verhalen van mensen die onder hypnose zijn, 
peuterverhalen over een vorig bestaan, en de vreemde talen die sommige 
mensen kunnen spreken, alhowel ze die niet geleerd hebben. 
Hypnoseverhalen hebben de betrouwbaarheid van dromen; ze zijn een 
mengeling van fantasie en al dan niet begraven herinneringen. Voor 
zover hypnoseverhalen goed gecontroleerd zijn en klopten, kon een 
natuurlijke bron gevonden worden of althans niet uit worden gesloten. 
De kinderverhalen van Stevenson ontstaan in een gelovige cultuur en 
worden gerapporteerd door een gelovige. Stevensons onderzoek is niet 
onafhankelijk herhaald, en hij laat stelselmatig na de zaak van een 
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kritische kant te bekijken. Mogelijk ontstaat het verschijnsel doordat 
mensen gebruik willen maken van de gelegenheid om hun geloof te 
bevestigen. Vreemde talen die onder hypnose gesproken worden, worden 
gewoonlijk ‘herkend’ door personen die zo’n taal zelf niet goed kennen. 
Wanneer taalkundigen er naar luisterden, bleek de vreemde taal te 
bestaan uit hetzij zinloos gebrabbel, hetzij flarden van eerder opgepikte 
fragmenten. 

Reïncarnatie 

De letterlijke betekenis van reïncarnatie is: “opnieuw in het vlees 

komen”. 

Het is het geloof dat de ziel na je dood opnieuw in een ander levend 

wezen geboren wordt. Sommigen geloven dat dit zowel mensen als 

dieren betreft. 

De reden om opnieuw geboren te worden en op aarde te zijn zou 

zijn om lessen te leren, om ervaringen op te doen die je geestelijke 

ontwikkeling bevorderen. 

 Het is de bedoeling dat we leren van onze vergissingen om zo tot 

inzicht te komen en niet meer terug te hoeven keren naar deze 

aarde. Zolang we onze lessen nog niet goed hebben geleerd zullen 

we re-incarneren. Dit heet de Wet van Karma: wat je doet zal naar je 

terugkeren. 

Doe je goed, dan ontvang je goed, doe je slecht, dan ontvang je 

slecht. Het is de wet van oorzaak en gevolg. 

Toch zullen we nooit zeker weten of reïncarnatie werkelijk 

bestaat. 

Er zijn veel onbeantwoorde vragen. Is een déjà-vu een herinnering 
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uit een vorig leven? 

Sommige mensen kunnen op een geloofwaardige manier hun vorige 

levens beschrijven. 

Er zijn verhalen bekend van mensen die nooit eerder op een plek 

waren geweest en hem tot in detail konden beschrijven. 

Er zijn kinderen die vertellen over de tijd “toen ze nog groot” waren. 

Ze weten nog wie hun echtgenoot was en hoeveel kinderen ze 

hadden. Vaak zijn deze gegevens gecontroleerd op plaatsnamen of 

familienamen en bleken de verhalen van deze kinderen te kloppen. 

Ook uit culturen waar reïncarnatie geen deel uit maakt van de religie 

of levensbeschouwing. 

Volgens sommige zouden fobieën traumatische ervaringen uit een 

vorig leven kunnen zijn.  
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Angst voor water zou erop duiden dat je in je vorige leven 

verdronken bent. Angst voor vuur en een ongegronde angst voor 

bepaalde dieren zou ook iets met de doodsoorzaak uit een vorig 

leven te maken hebben. 

Specifieke geboortevlekken zouden de plek aangeven waar je in je 

vorige leven levensgevaarlijk of dodelijk verwond bent geraakt. En 

als je in een vorig leven in gevangenschap bent doodgegaan dan 

kun je nu nog last hebben wanneer je je in een kleine ruimte 

bevindt. 

Niet alleen aanhangers van religies zoals het hindoeïsme of het 

boeddhisme geloven in reïncarnatie. Veel christenen en mensen 

met een spirituele levensvisie geloven ook in de terugkomst van de 

ziel op de aarde. 

“Je hoeft niet speciaal religieus te zijn om te weten of te voelen dat 

we niet op aarde zijn om ons leven te vullen met te produceren en te 

consumeren.” 

Uit: De kunst van het sterven van M. de Hennezel en Jean-Yves 

Leloup, Becht, Haarlem, 1998 

Reader’s Digest liet onder 8657 Europeanen een vraag uitgaan of 

ze in God geloven en of ze denken dat er leven is na de dood. Niet 

alleen nationaliteit maar ook leeftijd en geslacht blijken een rol te 

spelen. Voor alle landen geldt dat er meer vrouwen dan mannen 

geloven in een leven na de dood. Het aantal gelovigen in God is het 

hoogst in de leeftijd van 55-64 jaar. Ruim 53% van de Europeanen 
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deelt de gedachten dat een godsdienst een bijdrage kan leveren 

aan een betere wereld. 

Er zijn dus mensen die geloven dat ze na hun dood in de hemel of 

de hel belanden, en weer een andere groep is er stellig van 

overtuigd dat de dood een “slaaptoestand” is waaruit zij op de “Dag 

des Oordeels” zullen worden gewekt. En er zijn mensen die geloven 

dat dood dood is en dat er niets zal gebeuren nadat ze hun laatste 

adem hebben uitgeblazen; lichaam en ziel zijn volgens hen een. 

Wat je ook gelooft, wat je ook denkt dat er met je na je dood zal 

gebeuren, niemand weet het zeker.   

Reïncarnatie: Jongetje (3): 
“Hier ligt m’n vorige lichaam 
begraven”..!  
21 mei 2014 Door GuidoJ.  
47 Reacties E-mail Print A A A  

 

Voor het geval je nog mocht twijfelen.. 
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We schreven hier al vaker op de site over reïncarnatie; een leven 
ná een leven, ná een leven.. Her-geboren worden, als ziel in een 
nieuw lichaam. Opnieuw een Aardse ervaring opdoen. Voor veel 
mensen is het een brug té ver; het zet hun leven op zijn kop.. 
Want als je opnieuw geboren wordt, zou de ‘dood’ helemaal niet 
zo’n heftige ervaring zijn als ‘men’ ons wil doen geloven..!  

De reïncarnatie-gedachte is zo oud als de mensheid en veel 
mensen doen het daarom af als ‘primitief’ en/of ‘gewoon een 
manier om de dood te accepteren’.. 

Wat je van veel mensen ook hoort is de tekst: “Leven na de 
dood? Er is nog nooit iemand teruggekomen om het te 
vertellen..!” Maar als dit nou WEL het geval is..? Als er WEL 
duizenden en duizenden gevallen van reïncarnatie zijn 
beschreven, wetenschappelijk bestudeerd, die allemaal getuigen 
van een ‘leven ná de dood’, waarom is er dan tóch zoveel 
ongeloof en weerstand..?  

Probeer gewoon Ronald Jan Heijn eens beluisteren in zijn 
gedachten rondom het construct van ‘de dood’.. Hij spreekt hier 
over het -inmiddels gestaakte- tijdschrift ‘Staya Erusa’ in het 
programma DWDD. Daar krijg je in onze ogen een glimp van wat 
de betekenis is van ‘leven ná de dood’.. Of moeten we zeggen: 
‘Leven dóór de dood’….? Kijk naar deze 10 minuten uit het 
programma ‘De Wereld Draait Door’, waarin Ronald Jan in gaat 
op de cruciale rol die  ONS BEELD over de dood inneemt in ons 
leven en in onze maatschappij..! 

xEen nieuw boek gebaseerd op een revolutionair onderzoek baart 
veel opzien. Het onderzoek is wetenschappelijk, uiterst gedegen 
verricht, internationaal (wereldwijd!) door wetenschappers, die 
onder leiding staan en stonden van prof. dr. Ian Stevenson, van de 
University van Virginia. Zij onderzochten uiterst opvallende 
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reïncarnatiegevallen: maar liefst 122 gevallen waarbij kinderen in 
de leeftijd van 3 tot 5 jaar, op indringende wijze melding maakten 
van hun herinneringen aan een vorig leven. Lokale 
wetenschappers volgden de kinderen in hun zoektocht naar 
familie, echtgenoten, kinderen uit een vorig leven. Ja zelfs 
moordenaars uit een vorig leven werden herkend en de 
moorddaad werd in het juiste daglicht gesteld.. Lees het 
fascinerende verhaal van kinderen die al eerder leefden..! 

x 

Het leven vindt niet zijn tegenovergestelde in de dood! 

Het tegenovergestelde van dood is.. 
Geboorte! 

x 

* * *x 

Dit jongetje (3) wist waar zijn vorige 
lichaam begraven lag… 

2014 © WantToKnow.nl/.be 

x 

Een 3-jarig jongetje uit de Golanhoogten op de grens tussen Syrië 
en Israël heeft gezegd dat hij in een vorig leven is gedood met een 
bijl. Hij liet dorpsoudsten zien waar zijn lichaam was begraven. 
Op de plek werd een skelet gevonden van een man. Het jongetje 
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gaf ook aan waar het moordwapen kon worden gevonden. Toen 
de dorpsoudsten begonnen te graven vonden ze een bijl. 

Het verhaal van deze jongen is opgenomen in het 
boek ‘Children Who Have Lived Before: Reincarnation Today’, 
van de Duitse psycholoog Trutz Hardo. Dr. Eli Lasch, die bekend 
werd vanwege het ontwikkelen van een medisch systeem in Gaza 
als onderdeel van een Israëlische overheidsoperatie in de jaren 
zestig, volgde het 3-jarige jongetje op de voet en deelde zijn 
bevindingen met de Duitse psycholoog Hardo. 

De jongen behoort tot de stam van de Druzen, een religieuze 
gemeenschap die gelooft in reïncarnatie in zijn strikte betekenis: 
de ziel – in zijn voortdurende reis van menselijk lichaam naar 
menselijk lichaam – verliest nooit zijn Aardse adem. Het jongetje 
werd geboren met een wijnvlek op zijn hoofd. De Druzen geloven 
dat deze wijnvlekken te maken hebben met de dood in een vorig 
leven. Op het moment dat de jongen kon praten vertelde hij zijn 
ouders dat iemand hem in zijn vorige leven met een bijl in zijn 
hoofd had geslagen. 

Het is gebruikelijk bij de Druzen, dat de dorpsoudsten een kind op 
3-jarige leeftijd meenemen naar het huis uit zijn of haar vorige 
leven, mits het kind zich dit herinnert. Deze jongen wist waar hij 
had geleefd en eenmaal aangekomen vertelde hij hoe hij in zijn 
vorige leven heette. Een lokale bewoner zei dat de man die de 
jongen beweerde te zijn geweest vier jaar daarvoor vermist was 
geraakt. Maar er was nog iets veel indringender aan de hand… 

De jongen herinnerde zich ook de voor- en achternaam van de 
man die verantwoordelijk zou zijn voor zijn dood. Toen het 
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jongetje de dader confronteerde werd hij helemaal bleek, aldus 
Lasch. “Hij wilde in eerste instantie niet toegeven dat hij iemand 
had gedood, maar toen het skelet én het moordwapen waren 
gevonden, biechtte hij alles op,” vertelde dr. Lasch aan Hardo. 

Kinderen die eerde hebben geleefd; Reïncarnatie 
vandaag de dag… 
In het boek van Hardy worden 33 gevallen beschreven van 
kinderen die hun vorige levens herinneren. Deze 33 gevallen, zijn 
de meest in het oog springende van 225 gevallen die prof. dr. Ian 
Stevenson, van de ‘University of Virginia – School of Medicine’ 
onderzocht op het gebied van reincarnatie. 

In de meeste van deze gevallen zijn de herinneringen bevestigd 
door de mensen die deze persoon in één, in ZIJN vorige leven 
hebben gekend en die vanzelfsprekend zelf nog leven, als het 
betreffende kind de antwoorden rondom zijn vorige leven 
beantwoordt. De gebeurtenissen rondom de feitelijke herkenning 
van, en de hereniging met familieleden uit dat vorige leven, zijn 
vanzelfsprekend bijzonder heftig en emotioneel. 

Op basis van hun feitenrelaas, zoals we er een hierboven kunnen 
lezen van het jongetje die zijn moordenaar aanwijst, wordt door 
de mensen die familie van het betreffende kind geweest zouden 
zijn, ook daadwerkelijk de gedachte omarmt, DAT het kind een 
reïncarnatie is van de overleden persoon in kwestie. Een buur, een 
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familielid, een vriend, het zijn allemaal mogelijkheden van 
reïncarnatie. 

Opvallend is het daarbij dat deze gevallen vooral worden 
opgetekend in stammen over de hele wereld, die een plek hebben 
ingeruimd in hun ‘maatschappelijk denken’ voor de reïncarnatie-
MOGELIJKHEID.. Simpelweg zou je wellicht kunnen zeggen, 
dat JUIST door het ongeloof in reïncarnatie deze gedachte geen 
kans krijgt in landen waar deze gevallen minder of niet worden 
opgetekend. 

We creëren onze eigen ónmogelijkheid, door ons ‘ongeloof’.. 
En dit maakt weer ruimte voor de idee dat we ook ons 
‘ONGELOOF’ creëren.. We creëren ook dátgene wat NIET kan.. 
Is dat de reden dat er zelfvertrouwen en geloof-in-eigen-kunnen 
nodig is om tot topprestaties in sport te komen? In het kader van 
de gedachte: ‘Als je er niet in gelóóft, hoef je er ook niet aan te 
beginnen’… 

Het bijzondere van de culturen waar er WEL ruimte is voor de 
idee van reïncarnatie, is dat er (op een andere manier) geluisterd 
wordt naar de verhalen van kinderen, wanneer ze net kunnen 
spreken en hun gedachten en ervaringen gaan delen met ouders en 
opvoeders. Het leggen van contacten met situaties en personen uit 
de vorige levens, die deze kinderen beschrijven is natuurlijk ook 
een essentieel vervolg op deze ontwikkeling. 

Ronald Jan Heijn: “Als we beginnen te beseffen dat de dood een 
illusie is, en dat het leven eeuwigdurend is; als we DIE stap 
nemen, dan zijn we in het gebied van HET RUIMERE DENKEN. 
En daar volgt dan veel uit..!” 

Eén van de onderzoekers naar reïncarnatie, professor Ian 
Stevenson, ontdekte ook veel gevallen van kinderen die hun 
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vorige levens herinnerden. Hij zag dat deze gevallen over de hele 
wereld werden beschreven, onder andere bij deze volkeren/naties: 
De ‘Igbo’ in Nigeria, de ‘Druzen’ in Libanon, de ‘Allevites’ in 
Turkije, de Indianen, de Burmezen, de Thaise bevolking, de 
bevolking van Sri Lanka, Braziliaanse volksstammen, en toch ook 
bij bepaalde bevolkingsgroepen in Europa en Noord Amerika. 

En juist door het verschijnen van veel boeken en informatie 
rondom de reïncarnatie-gedachte, blijkt, zoals Ronald Jan Heijn 
ook in het filmpje zegt, dat de acceptatie van leven-na-de-dood 
toeneemt in vooral Westerse landen. “We zijn eraan toe!”… 

Het geval van het Turkse jongetje.. Hoe overtuigend wil je het 
hebben..? 
Een van de gevallen uit het boek van Trutz Hardo gaat over een 
klein Turks jongetje dat -zodra hij kon praten- zei, dat zijn naam 
anders was.. Dat hij ‘Selim Fesli’ moest heten, in plaats van de 
naam die zijn ouders voor hem hadden bedacht.. Semih 
Tutusmus. Het jongetje zei dat hij Fesli wás, en dat hij zic de 
namen van de mensen kon herinneren uit DAT leven, waarin hij 
deze naam droeg. Daarnaast noemde hij ook veel details, die later 
werden bevestigd door de weduwe van Fesli..! Dit is zijn verhaal: 
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Op 9 mei 1958, 
werd in het Turkse dorpje Hatun Köy een man dood gevonden in 
een veld. Het was Selim Fesli, die was doodgeschoten met een 
schot in het gezicht en naast het rechteroor. Zijn buurman, Isa 
Dirbekli, bekende dat hij de schoten had gelost, maar sprak over 
een ‘ongeluk’, en dat hij op dat moment aan het jagen was 
geweest.. In het dorpje ernaast, Sarkonak, was Karanfil Tutusmus 
zwanger; zij kreeg een droom waarin haar ongeboren kind zich 
aan haar ‘voorstelde’ als Selim Fesli en het kind had een 
‘bloederig gezicht’.. Het bizarre van dit geval is, dat de baby die 
Karanfil ter wereld bracht, een klein, gedeformeerd rechteroortje 
had, dat correspondeerde met de wond die de vermoordde Fesli 
had gehad..! 

Toen dit jongetje 4 jaar was, liep hij in het dorpje Hatun Köy in 
één keer naar het huis van Fesli en vertelde Fesli’s ( en dus 
‘zijn’) weduwe: 
“Ik ben Selim en jij bent mijn vrouw Katibe.” Het kind vertelde 
over intieme herinneringen van Fesli en alle namen van de 4 
kinderen die ze samen hadden gehad. Het jongetje bleef de jaren 
daarna vaak op bezoek komen in het dorpje bij Katibe en 
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behandelde haar en haar (zijn) inmiddels volwassen kinderen als 
waren het zijn kinderen..! 

Het jongetje vertelde ook dat Dirbekli hem met opzet had 
vermoord, waarbij een muilezel van Fesli de aanleiding was 
geweest voor de moord.. Deze had staan grazen op het land van 
Dirbekli. Dirbekli bleef echter volhouden dat het onzin was en dat 
het een ongeluk was geweest.. Het jongetje was echter steeds zó 
kwaad wanneer hij Dirbekli zag, dat hij stenen naar hem gooide, 
en moest worden tegengehouden, wanneer hij zo kwaad werd, dat 
hij ‘revange’ wilde gaan nemen.. Het was echter dr. Resat Bayer, 
de Turkse partner van Dr. Stevenson, die de jongen 
waarschuwde.. “Wanneer jij revange neemt op Dirbekli, zal hij 
ook terugkomen en jou weer wraken. Hierdoor kom je terecht in 
een eindeloze cirkel van haat en revange..!” 

Reïncarnatie definitief bewezen..! 
Feitelijk is nu voor de eerste keer in de historie, reïncarnatie 
wetenschappelijk bewezen, door het gedegen internationale, 
wetenschappelijke onderzoek naar dit onderwerp, in het bijzonder 
door de inspanningen van Prof. Dr. Ian Stevenson. Er is in de 
beschreven 33 gevallen uit het boek van Trutz Hardo, géén andere 
conclusie mogelijk dan het accepteren van de gedachte, dat wij 
niet sterven, maar dat alléén ons lichaam sterft. Wij hebben dus 
een lichaam en zijn een ziel.. In plaats van de 180-graden 
gedachte, die de ‘krachten achter de schermen’ ons willen doen 
geloven, waarbij je een lichaam zou zijn, en een Ziel zou 
hebben..! 

Het wetenschappelijke bewijs dat het onderzoek van professor 
Stevenson en zijn vele assistenten aantoont, bevat maar liefst 225 
gevallen die beschreven worden in zijn werk ‘Reïncarnation and 
Biology’ van kinderen die zich hun vorige levens tot in detail 
herinnerden. Veel van deze kinderen werden geboren met 
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geboorte-karakteristieken, en zelfs –afwijkingen, die geen enkele 
genetische of klinisch prenatale oorzaak hadden. Deze kinderen 
waren in staten situaties, personen, familiebanden, ja zelfs hun 
moordenaars ZO te beschrijven, dat er niet veel anders te 
concluderen valt, dan dat hun Ziel, precies zoals ze dat aangeven, 
in een nieuw lichaam is herboren. 

 

dr. Pim van Lommel (klik voor artikel over BDE) 

Professor Stevenson noemt al deze gevallen van her-kenning, 
zaken die zijn ‘opgelost’, waarbij dus de gevoelens en 
herinneringen van de betreffende kinderen tot in het kleinste 
detail terug te voeren zijn naar een vorig leven. Professor 
Stevenson vond het met name heel prettig om met kinderen te 
werken, omdat zij nog ‘onbedorven’ zijn, en niet of nauwelijks in 
staat tot het in elkaar flansen van allerlei leugens en fantasieën 
rondom de diepere kern van hun herinneringen. 

Tot slot, last but not least…! 
Vanzelfsprekend betekent het accepteren voor jezelf van deze 
reïncarnatie-gedachte, dat je wereld waarschijnlijk een 
behoorlijke kanteling zal maken. DAT mensen als dr. Pim van 
Lommel en dr. Elizabeth Kübler Ross geen fantasten zijn, 
wanneer ze spreken, zoals in het geval van Pim van Lommel 
LETTERLIJK over ‘Oneindig Bewustzijn’..  Is het niet ironisch 
dat de wetenschappelijke wereld, nu uit de mond van pratende 
baby’s de waarheid rondom het leven en de dood kan en mag 
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leren..? We bedoelen dit niet cynisch noch beledigend, maar als 
een compliment voor de kinderlijke onschuld.. 

Zou de wetenschappelijke wereld zich wel mogen afvragen, op 
grond van dit onderzoek, dat ze zich wat nederiger kan 
opstellen..? Het is niet het intellect dat de weg laat zien naar 
nieuwe verten, de maat zal nemen van alles-wat-is, maar het is de 
kennis die verpakt is in onschuld en simpelheid, die de deur opent 
naar een andere waarheid en de WERKELIJKE werkelijkheid..! 

Buiten het belezen van dit artikel over reïncarnatie, kun je je 
afvragen, wat voor wereldbeeld ons wordt voorgeschoteld als 
‘werkelijkheid’ rondom de dood.. Waarom is er de nodige ‘angst 
voor de dood’, terwijl we -zoals David Icke En Pim van Lommel 
dat in onze ogen zo mooi zeggen- ‘Oneindig Bewustzijn’ zijn.. 
Inifinite Consciousnes… 

  

Wil je meer artikelen lezen over dit fascinerende en baanbrekende 
onderwerp, kijk dan bijvoorbeeld HIER en HIER (‘De Dood in 
de Doofpot’) op de site. Andere verhalen van kinderen die precies 
WETEN dát ze een vorig leven hebben gehad en WAT ze daarin 
hebben beleefd..! 

x 

* * 


