
Vorige levens

Ik wil op deze site iets kwijt over vorige levens, omdat dit in mijn verhaal met Hans een 
heel wezenlijk onderdeel bleek te zijn. Er zullen er meerdere zijn, die dergelijke dingen 
ervaren en zich zullen herkennen. Maar juist voor diegene die met sterke gevoelens zit, die
hij niet kan verwerken en verklaren wil ik hier mijn verhaal doen, want het doet veel 
allemaal. Heel veel! Ben niet te streng voor jezelf, want er gaat veel schuil achter je 
emotie, dingen die je niet waarneemt.

Waarom herinner ik me vorige levens? Hoe kom ik bij die informatie?

Ik heb dat al jaren, dat er dingen naar boven komen, die een hele oude herinnering zijn. 
De manier waarop ze komen zijn verschillend. De eerste keer zag ik de hele tijd beelden 
als ik in één bepaalde situatie kwam. Ik deed daar helemaal niets mee, want wat zou ik er 
mee moeten? Vorige levens, daar hield ik me niet mee bezig. Wil iemand mij in hypnose 
krijgen, zal hij met heel zwaar geschut moeten komen. Ik hield veel te sterk de controle 
over mezelf, dat dat echt niet zou lukken. Bovendien was ik er heilig van overtuigd, dat er 
heel wat gefantaseerd wordt. Ik hechtte daar dus helemaal geen waarde aan en hield me 
ook helemaal niet bezig met het idee reïncarnatie, al geloofde ik er wel in.

Pas een aantal jaren later werd ik me ervan bewust, dat ik deze beelden de hele tijd zag, 
als ik in een bepaalde situatie was. Het riep heel erg veel angst op en dat was al meer dan
genoeg reden om het iedere keer weer snel uit mijn hoofd te zetten. Toen ik me hiervan 
bewust werd, heb ik na een aantal keren al mijn moed bij elkaar verzameld en heb ik deze
beelden toegelaten. Ik  begon vreselijk te huilen, het hield niet op. Na deze huilbui had ik 
opeens begrip voor mezelf. Nog viel het niet bij me. De beelden bleven komen, maar nu 
waren ze veel minder beangstigend. Dit trok mijn aandacht. Ik besloot het eens na te 
vragen aan de spirituele coach waar ik naartoe ging. Ik vond dat doodeng, want die zou 
me voor gek verklaren. Maar hij bevestigde mijn verhaal. Raar. Ik legde dit weer naast me 
neer. 

Tijdens een meditatie in een workshop werd ik de hele tijd een bepaalde richting uit 
getrokken. Ik begon me te ergeren, want ik kon de meditatie niet volgen. Toen de 
cursusleider in de meditatie opeens zei, dat je niet perse zijn meditatie hoefde te volgen 
als je een andere kant op werd getrokken, liet ik me gaan. Later begreep ik dat de 
cursusleider opeens heel sterk het gevoel had gehad, dat hij dit moest zeggen. Waarom 
wist hij zelf niet. Ik kwam in een hele benarde situatie terecht en heb niets anders 
gedaan, dan mezelf getroost. De meditatie werd afgerond, maar ik heb mijn tijd genomen,
tot het tot rust kwam. Ik kon het allemaal niet plaatsen en liet het maar los. De tijd 
daarna viel me op, dat een angst die ik al lang had (angst om te stikken) opeens vrijwel 
volledig weg was. Ik wist niet of dit met dit stuk te maken had, maar de benarde situatie 
ging wel over een verstikkingsdood. Ik kon niet met zekerheid vaststellen, dat dit een 
verband had met elkaar (ja, want daar heb ik wat moeite mee, raadselachtige dingen, het 
liefst weet ik zeker). Ook dit heb ik pas heel veel later eens na durven vragen aan mijn 
coach.

En zo gebeurde er meer dingen en langzaam moest ik erkennen, dat het toch allemaal erg
toevallig was, dat de situatie na zo'n beleving opeens drastisch verbeterde.

Nooit had ik mensen herkent in mijn herinneringen. Wel voelde ik naar de moeder van een
vriendje van mijn dochter een heel eigen gevoel. Er waren hele bizarre toevalligheden 
tussen haar en mij en nadat we veel later daar eens over praatten, bleek ook zij dat eigen 
gevoel te hebben. We hadden het gevoel dat er iets was tussen haar en mij en besloten 
het na te vragen via een medium. We bleken zusjes te zijn geweest.  Maar dat weten we 



nu dan door toedoen van iemand anders. Zelf heb ik haar niet op die manier herkend. Het 
waren tot dan toe altijd gebeurtenissen waarbij ik mezelf herkende (ook in 
mannengedaante) en de eventueel betrokkenen als blanco voelden. Totdat dit gedoe ook 
begon rondom Hans.

Er waren beelden m.b.t. Hans en mij die de hele tijd door me heen ging, beelden met een 
heel sterk gevoel. Ze kwamen ongecontroleerd en als ik op een later tijdstip probeerde 
deze beelden in me op te roepen, dan waren het zeepbellen en zat er helemaal geen 
gevoel bij. 

Tegelijkertijd beleefde ik een immense verlatingsangst als hij 's middags naar huis reed. 
Vooral die dagen, dat er geen contact was geweest, voordat hij vertrok. Ik riep mezelf tot 
de orde. Kom op zeg, stel je niet aan, morgen staat hij er toch gewoon weer. Maar elke 
rationele gedachte die ik erop afvuurde baatte niets. Het zorgde er eerder voor dat ik de 
emotie langer vasthield en thuisgekomen moeilijk kon functioneren door dit verscheurende
gevoel en verdriet. Ik was blij, dat ik er met mijn partner over kon praten, dan kon ik 
ventileren. Maar hij kon ook daar niets voor me betekenen. 

Toen ik op een dag weer heel sterk dat verscheurende gevoel had, besloot ik om me daar 
eens aan over te geven. Tot dan toe had ik de hele tijd het proberen weg te redeneren, 
want het was echt te idioot voor woorden, dat ik me zo aanstelde. Ik liet het gevoel 
helemaal toe en opeens zat ik in een andere tijd, een andere gedaante en herkende ik 
Hans in de energie van de persoon die daar voor me was. Althans voor me....hij was ver 
weg en ging steeds verder, tot hij uit zicht was. Ik heb me helemaal overgegeven aan de 
angst die ik op dat moment voelde. De angst dat ik hem nooit meer zou zien. Het was 
geen angst, het was de harde realiteit en ik kon echt niet leven met die realiteit. Daarna 
viel het me op, dat ik wel nog een kronkel in mijn maag had als hij wegging (in het nu), 
maar het verscheurende gevoel was aanzienlijk minder. Ik kon weer functioneren.

Daarna heb ik meerdere flarden gehad en samen werden ze opeens een verhaal. Naar 
Hans toe heb ik dit heel erg moeilijk gevonden. Hij was zich van dit alles helemaal niet 
bewust. Hij kon het ook niet merken denk ik, want zolang hij er was, was alles goed. 
Bovendien moest ik mijn gevoel verbergen vanwege de kinderen. Zij hebben me er juist 
ook wel doorheen gesleept, je moet.

Daarna volgde nog eens 2 flarden, die met een ander leven te maken hadden. En toen 
begreep ik dat ik in deze oude herinneringen terecht kwam, doordat ik heel fel in een 
bepaalde emotie durfde te zakken. Ik die zo fel de controle over zichzelf wide hebben, 
zakte zo diep in een emotie, dat er spontaan oude herinneringen naar boven kwamen. Als 
ik dit kan, dan kan iedereen dit. Daarmee is voor mij ook het raadselachtige, het spooky 
deel van herinneringen uit vorige levens  opgelost. Ik weet heel zeker, dat iedereen bij 
zulke herinneringen kan komen. Het hangt heel erg af in hoeverre je je durft over te 
leveren en in welke mate je in contact staat met je ziel. Het heeft niets te maken met een 
gave. Het heeft meer te maken met verdedigingsmechanismen die je al dan niet durft uit 
te schakelen. Dat is heel erg eng Ik ben hierin geholpen door paniekaanvallen die ik 
ontelbare keren heb gehad. Daar leer je om er niet tegen te vechten, maar ze toe te laten,
wat heel erg eng is. Echt heel erg eng, je meent iedere keer weer een verschrikkelijke 
dood te sterven. Maar dat is niet zo en juist door die angst los te laten en te stoppen 
ertegen te vechten, kom je in een rustiger vaarwater terecht, waar de paniekaanval enkel 
een fysieke belasting is. Die duurt zijn tijd, maar het gaat weg, zolang je het maar toe 
durft te laten, want anders bouwt het weer opnieuw op. Makkelijk gezegd, doen is een 
heel ander iets. Maar ik wil er enkel mee duidelijk maken, dat er meer schuil gaat achter 
de gevoelens die we nu vaak ervaren. Je kunt er heel wat therapieën op loslaten. Het 



helpt tot op zekere hoogte, je bestrijdt vaak de symptomen, waardoor het leefbaar is. 
Maar de echte toedracht ligt ergens verborgen waar je enkel aan kan komen als je volledig
“naakt” voor jezelf durft te gaan staan. Geen schild, geen zwaard, enkel jij in je gevoel.

Ik heb al lang geen flarden meer gehad uit vroegere tijden. Ik denk dat dit komt, omdat ik
de laatste tijd in het nu steeds vaker en steeds meer “naakt” durf te gaan staan. Ik durf 
me steeds vaker te tonen aan mezelf, maar ook tegenover Hans wie ik ben. Het 
professionele steekt daar een stokje voor, waardoor hij me vaak ziet met een pokerface. 
Dat pokerface is niet meer zozeer om mezelf te verbergen, want ik laat het ondanks het 
contrast steeds vaker toe in het moment. Het is uit respect voor hem, om hem niet te 
amicaal te benaderen, zolang hij dit niet zou willen. En enkel hij is degene die dit 
pokerface van mijn gezicht mag halen, omdat dit masker er enkel is uit respect voor hem 
en ik achter het masker meer en meer respect kan hebben voor mezelf. Het leren 
vormgeven hieraan, gaat met vallen en opstaan. Maar dat zal vast ook wel ergens goed 
voor zijn, want zo is het met alles. Niets is zomaar.

Hans raakt nog heel erg vaak van alles in me aan. Meestal gaat het dan om idioot kleine 
dingen, die bij mij wel een sterke emotie oproepen. Ik zie in mijn dagboek telkens 
dezelfde thema's terugkomen. Een aantal dingen hebben ook te maken met de ervaringen
uit die eerdere levens. Steeds ga je een stukje verder en wordt het minder pijnlijk. Ik grijp
dit allemaal met 10 handen aan, omdat ik inmiddels weet, dat ik me steeds rustiger en 
vrijer voel als ik dit aanga.

Ik merk ook dat ik steeds minder wordt geraakt door mijn omgeving. Voorheen haalde ik 
alles uit de kinderen. Ik zie evengoed nog spiegels, ik constateer ze en zet ze om, ze raken
me meestal niet meer diep. Meestal moet ik er juist om lachen. De dingen die me nu nog 
echt weten te raken, gaan via Hans. Dat vertelt mij genoeg over waar hij voor mij staat, 
als ziel, maar zeker ook als mens. Niet belangrijker dan een ander, wel heel erg diep in 
mijn hart en ziel.

Liefs Anna, 15/11/2013


