De man uit het bos
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Contact onderhouden met r'Tienden en vriendinnen doen we steeds vaker via sociale media.
Elkaar in reaL li.fe zíen en spreken hoort er echter ook bij. 'Echte' gesprekken gaan
net \rat dieper dan het kort uitwisselen van nieuwtjes via internet.
reïncarnatietherapeut
Marianne Notschaele met t!1,ee paranormaalgevoelige
Wanneer
gezamenlijke
lunch zit om bij te praten, gebeurt er iets wonderlijks...
wiendinnen aan een
N/
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.:a ,':iandinncn van me, Maan

:-

a ise. had ik al een tijd niet
I -:.::in. \\'e1 hielden we elkaar op de
- - -ll
pri\'énieuwtjes dankzij e-mai],
: ,::: . nn ^.i-;-i-,--ri^",1--1,-ii
. . ..::rpp en facebook. We spraken bij mij
. ,.::i af om ecns oudcrwets bij te praten.
.: roil \ oor de lunch zorgen. Gespreksstof

::_.oeg. Grappend noemen we onszelf'de
::: heksjes', omdat we het leuk vinden
-:asi allcdaagse onderwerpen Iees:
r-ocolade, wel of niet gezond eten) werk,

r:lalies en de liefde ook over uiteenlo

'd-.pirirtre
,_:

e zake_ re praLen. Hcr

is

crtlg om pararormale waarnemingen

-ler vriendinnen te krnnen delen Íle
..heidslijn tussen 'gek gevonden worden'

-n

hooggevoelig zijn'is dun. Met gelijkge-

!i.mden praten, maakt dat ik mijn lever

ret

vele paranormale gebeuatenissen

:ninder vreemd vind.
GEESTIG
Elise. Maan en ik zaten aan het midddgelen. b,j mi. lluis n de ,er l.r Ien
keukenraam bood zichr op een gedeelte
|an onze grotc (bos)tuin en een pad var
boomschorssnippers daL naar dennen
toeliep, tot aan een hel(werk. Daarachter
bcgonnen de landerijen van een van onze

buren, een boomkweker Het was ccn rustige lcntedag in mei, de buitentemperatuur
aangenaam. Af en toe schoven wolhen
,oor de zon pn \'cl e een oiepklein buirje.
WU praatten, lachtcn, atcn. Hct was gezellig. We haalden grappige herinneringen
op, aan de keer dat \'\re met zijn drieën
in de kelder van een Bredaas restaurant
stonden, waar zich de damestoilettcn
bevonden. op die plek - restanten van het
middeieeuwse keldergewelf nog sfeeruol
zichtbaar

-

voelden we ons ineens enorrrl

ongemal&elijk. Ik kreeg het ijskoud.'beetje
druL hier mct al d,e doiende zie'en", zei
ik, doelend op lichtgrijze energieèn die ik
in een hoek van de kelder zag bewegen.
"Haha, ja", zei Maan. Het stikt hicr echt
\ran de geesten." Elise voegde toe: "BlU dat
jullie zeggen dat het hier spookt. Ik durf
amper naar de wc tc gaan, omdat ik bang
ben dat ze naar me kijken!" Giechelend
verlieten we dcze 'geestige' toiletruimte
cn kregen a-<Io8 de.lappe lrcL in her
restaurant. A1s wij samen zijfl, nemen we
sneller paranormale activiteiten waar dan
\,vanneer we a11ccn zijn.

VREEMDE WOLK
We bespraken lakanties, hadden het over

te daten mannen, \,!,isselden de laatste
nieuwtjes uit, totdat het gesprek opeens

stilviel. Elise, die aan tafeL zat met zicht op
het keukenraam. zei: "Wat is dàt?" Maan
cn ik draaiden ons om en keken in de

richting die Elise aanwees. Midden op het
bospad hing een manshoge nevelwolk die

langzaam onze kanr Jil k,\rm. De r illrge
transparante wolk raakte net niet het pad
op de grond. Gedrieën staarden we emaar.
"Wat een rare stoomwolk". zei Maan.
"Misschien warmt de zon het natgeregende
bospad op?", opperde ik. Maar het pad zag

-r droog u ir.

De langgpre"le

o.aal\ornig.

wolk dreefop ons afen losre langzaam op,
vlak voordat deze de buitenmuur van de
ke[ken bereikte. Wat was dat geweest? Ëen
entiteit? Zielsenergie van een overledene?
Voor ochtenddauw was het te laat. het was
kwarr orer rwaall in de middaS. >loorÍ.
atkomstig van een elektrisch apparaat? Niet
mogelijk, buiten werkte niemand in de tuin
met een machine. We kregen er een ongemakl<elijk gevoel van, 'de kiebels'. De rest
van de middag besteedden we aan serieuze
gesprekatrien over leven en dood, dierbaren
die pas waren gestor-ven en hoe het is om
o\e_eden per§onen re ku1nen,,ien. Dbijldetsmiddag sloten we af met de belofte
vaker samen te komen. De herkomst van de
stoomachtige wolk bleef in nevelen gehuld.
BUURMAN
Diezelfde avond was ik alleen thuis. tocn
om halfnegen werd aangebeld. De buur
man die een honderdtal meters verderop

in de straat woont, stond aan de toegangs
poort. "Heb je hct a1 gehoord?", begon hij,
zodra ik aan kwam 1open. Ik had geen idee
waar hU op doelde. "Wat zou ik gehoord
moeten hebben?" We wonen ach!eraf
ir het buircngcb.ed \an een dorp. \eel
nleuwlje. ea roddels bereiken ons nret
of (te) laat. "Vanmiddag is J. overleden,
jullie achterbuurman. Hij was op zijn veld
aan het werk en ik had hem nodig, maar
hij nam zijn mobiele telefoon niet op. Ik
r roÍ \F-n dood ca-. bij de ingJns \
"n lijn
landbouwschuur." Ik reageerde niet met
'oh, wat erg', maar met: "Hoe laat was
dat?" "Net na het middaguur. Reanimatie
mislul(te. Ze hebben zijn lichaam later op
de middag opgehaald." onmiddellijl{ be-

greep ik wat Maan, Elise en ik tijdens onze
lunch hadden gezien, J.'s zielsenergie,
zivevend vanaf zijn landbouwschuur, die
.n her verlengde van ons bo<pJd l1g Ceen
uronder dat we na het zien van die rarc
rvolk zulkc ernstige gesprekken hadden
gevoerd over de dood. 'Jeetje, wat erg",

bracht ik geschrokken uit, "ik heb niets
gemerkt." Dat klopte deels. Ambulance,
sirene en reanimatie waren totaal aan ons
voorbij gegaan, zo druk waren we in gesprek geweest. Omdat de meeste mensen
in de straat waar ik woon mijn vakgebied

ramelijk zweverig vinden, lcgdc ik maar
niet uit dat ik J.'s zielsenergie direct na

o\erlijden,.oorbii had z.en l(oncn
onze tuin. En ik niet alleen.
zUn
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HET ALTAAR IN DE i(ERK
Enkele dagen later werd in onze dorpskerk
een afscheidmis voor de overleden achter
buurrnan gehouden. Ik had hem niet erg
goed gekend, maar altijd als ik hem in de

verte op zijn landerijen aan het werk zag,
staken we beiden ten groet onze handen

in de lucht en zwaaiden we even. Bij leven
was het een vriendelijke man. Daarom vond
ik her gepa., bij dezé rris aanue/i8 re,,ijr.
Beter een goede buur dan een verre vriend.
Tocn ik in dc kcrkbank zat, las een van J. s
volwassen dochters een mooi gedicht voor
Plotseling zag ik vanaf het hoge plafond
boven het altaar een ijle energievorm naar
beneden zakken. Een waterige nevelwolk,
J. s,, 'c-senertsiel Hl zÈec de 'n de 'r' ring
van zijn dochtet die zichrbaar moeite had
met hct voorlczcn van dc tekst. Tlaag
weruelde de transparante r\,olk zich om de

vrouw heen, bijna alsof 'hij haar tot steun
wilde zijn. Een kort rnomenr stopte de
dochter met voorlezcn, palire een papieren
zakdoek, droogde haar tranen, en hcrpakte
zich. Zou ze haar overleden vader gevoeld
hebben? 'Hij'was zo dichtbij! Hadden
andere aanwezigen in de kerk hem gezien?
Niemand leek de encrgievorm op te merken, behalve ik. De ijle wolk draaide nog
een rondje boven de eerste

rij kerkbanken

bij het altaar en loste daarna op. ln gedach
ten groette ik J. ten afscheid en wenste hcm
goede reis.
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