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Ver zonnen? Ziels

geheugen? Lijntje naar vorige levens?

Vroege

herinneringen
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 'woege jeugdherinneringen' bijna allemaal stammen uit de leeftijdsperiode tussen de drie en vier jaar. Er
zijn nauwelijks volwassenen die zich spontaan situaties herinneren uit hun
éérste levensjaar of van net na de geboorte. Volgens psychologen zijn zulke
herinneringen praktisch onmogelijk. Is dat zo? Reïncarnatietherapeute Marianne Notschaele deed een oproep op social mediq en woeg: 'Wat is jouw
woegste jeugdherinnering?'

'

lëkst: Murianne N otsclruelc-dcn Boer

Als

jij terugdenkt aan je alleruroegste kinderjaren, welke herinneringen komen

er dan meteen
bovendrijven? Hoe jouw pop eruitzag of hoe zacht jouw knuffelbeer aanvoelde? Dat je je
verjaardag vierde als peuter en blij een speelgoedautootje in onwangst nam? Dat je het als
baby benauwd kreeg in de wieg onder een te warm donsdekentje? Misschien herinner je je
dat je in de box lag en speelde met iets dat een tingelend geluid maakte en dat boven je hoofd
hing? Of vond je het vreemd ruiken in het ziekenhuis, meteen na je geboorte? Grote kans dat
psychologen, als ze dit lezen, nu meewarig hun hoofd schudden. Vroege herinneringen aan
baby- of baarmoedertijd zijn volgens hen praktisch onmogelijk, ook al lijken die herlnneringen
levensecht.
Eén van mijn vroegste herinneringen is deze. Ik zit in een hoge kinderstoel in de woonkamer
en ben ongeveer anderhalfjaar oud. Ik voel hoe een slabbetje om mljn nek geknoopt zit. Af en toe voert mijn moeder me een drabbig
papje vanaf een lepel. Ze zegt: "Hapje voor papa, hapje voor mama." Ineens voel ik hoe de kinderstoel waarin ik zit, opgepakt wordt.
Een kort moment zweef ik door de lucht. In plaats van 'aan de eettafel' zet mijn vader me in de kinderstoel 'voor het raam'. Gelig

licht, afkomstig van een hanglamp boven de tafe1, wijzigt voor mijn kinderogen in een groot donker r'lak, het woonkamerraam. Buiten is het donker. Eind van de middag, begin van de avond? Ik hoor mijn vader zeggen: "Kijk, dat is nou sneeuw! Allemaai v1okjes."
Ik vraag me af wat dat donkere vlak, een raam, precies is. Vervolgens zie ik kleine witte dingetjes langzaam naar beneden vallen. Ik

probeeréénv1okjetevo1gen,maaIerdwarre1enzoveelsneeur,n,.v1okjesnaarbeneden,datikerduize1igr'anrvord.>

;
Reïncarnatie

Iosse opgeslagen stukjes

informatie aaneen te breien tot een

logisch geheel, onder het mom van een echte herinnering. Ons
breín kan gekke trucjes met ons uithalen. Maar om direct ól1e
woege jeugdherinneringen in een psychologisch wetenschappelijk verantwoord hokje te persen, is ook zo wat. Naar mijn idee

'Ik wqs net geboren en voelde me
verdríetig, omdat ik niet duidelíikkon
maken dot

ik

alles begreeP'

is een baby die aan een nieuw leven begint, geen onbeschreven blad. De ziel die plaatsneemt in een nieuw lichaam draagt

energetisch gezien een schat aan ervaringen met zlch mee. En
daar zitten ook herinneringen aan situaties uit eerdere incarnaties tussen. Voor de ene ziel gaat het om vage herínneringen
uit een ver verleden, voor de andere ziel staat de deur naar een
recent vorig bestaan meer open. Dit hangt afvan zielsbewustzijn en/of in hoeverre vorige levens wel of niet emotioneel zijn
afgerond. Allerlei ervaringen uit voorgaande incarnaties kunnen
de huidige zielswaarneming van een pasgeboren baby beïnvloeden. Vergelijk het met dit: je hebt net een nieuwe auto gekocht

De illusie van het geheugen
Psychologe Julia Shaw vertelt in haar boek De íllusie van het
geheugen, dat een herinnering zoals die van mij onmogelijk
is. Volgens haar 'kun je je niet stellig herinneren wat voor een
mobile er boven je wiegje hing, hoe de verloskamer er net na je

geboorte uitzag, of hoe de warmte aanvoelde in de baarmoeder.'
Hersenen van baby's zijn fysiek nog niet in staat om herinneringen aan te maken en die langdurig op te slaan. Volgens Shaw
ontbreekt het zuigelingen enjonge kinderen aan begrip en
onderscheidingsveÍmogen. In haar boek schrijft ze datjonge
kinderen we1 herinneringen kunnen aanmaken, maar dat ze die
niet kunnen vasthouden totdat ze volwassen zijn. Toch zijn er

wel degelijk volwassenen die zich situaties of gevoelens blijven
herinneren uit de woege kindertijd, zelfs uit de perlode van net
na hun geboorte. Ze zijn op latere leeftijd prima in staat te beschrijven wat ze in die specifieke situaties zagen, hoorden, voelden, roken of proefden. Julia Shaw, en velen met haaÍ, menen
dat dit te danken is aan 'bronnen buiten onszelf waaraan we
die lnformatie ontlenen, zoals oude foto's of verhalen van onze
ouders.' Ons menselijk brein is in staat allerhande informatiestukjes aan elkaar te plakken tot een voor ons sluitend geheel,
zodat ze gaan aanvoelen als echte herinneringen.

Mijn ouders hebben het nooit gehad over een'sneeuwmoment
in de kinderstoel', toen ik opgroeide. In het album met foto's
uit mijn jeugd zit geen enkele foto geplakt die hiermee verband houdt. Toch onthield ik die vallende sneeur.twlokjes die
ik vanuit de kinderstoel zag, omdat dat moment grote indruk
op me maakte. Eenmaal volwassen sprak ik een keer met mijn
ouders over deze vroege herinnerlng. Mijn vader zei: "Ik weet
daar niets meer van", mijn moeder vulde aan: "Ik ook niet, maar
het is wel typisch je vader om je op zo'n manier met sneeuw te
laten kennismaken." Die allervroegste herinnering, het moment
waarop ik de vallende sneeuwvlokjes voor het eerst zag. u'at ik
toen hoorde en voelde, bleef door de jaren heen exact hetzelfde.
Ik kon die herinnering noch veranderen noch uitbreiden. Is dat
een kenmerk van een echte herinnering?

Baby met zielsgeheugen

en opeens

komje dat merk of die kleur auto vaker tegen dan

gewoonlijk. Bij jou in de straat, op de snelweg, in reclamefilmpjes, op afbeeldingen in tijdschriften. Je reactie op auto's wordt
beïnvloed door de zojuist gedane aankoop' Het is niet zo, dal er
ineens a11emaa1 auto's van hetzelfde R?e en 1n dezelfde kleur in
jouw omgeving rijden. Die auto's vallen wél meeÍ oP, omdat je
recent met de aankoop van een voertuig bezig bent geweest.

Restje vorig leven
Heb

je als zÍelsenergie net een voriS bestaan gehad waar je

bijvoorbeeld een menselijk lichaam verliet dat stierf tijdens een
ijzige sneeuwstoÍm? Grote kans dat je in de daaropvolgende
incarnatie op een nieuwe sneeuwsituatie emotioneel reageert.
Het begrip sneeuw is dan in het zielsgeheugen opgeslagen a1s
doodsoorzaak. De onthouden gedachte'sneeuw heeft te maken
met sterven', kan ervoor zorgen dat de gereïncarneerde ziel in
het nieuwe babylijfje onbewust een linkje legt met de ervaring

uit een vorig leven. Een oude zielsherinnering wordt nieuw
leven ingeblazen. Omdat emotionele gebeurtenissen die gevoed
zijn door trauma's uit een eerder bestaan lang blijven hangen in
het zielsgeheugen, informeer ik als therapeut bij cliënten altijd
naar hun woegste jeugdherinnering. Beschrijvingen van zulke
herinneringen gebruik ik vaak als vertrekpunt om bij emotionele
bronervaringen in vorige ievens te komen. Met dit hinkstapsprongetje zijn trauma's uit het verleden sneller op te sporen om
hedendaagse problemen op te lossen.
Zo ontdekte ik tijdens een regressiesessie dat mijn kinderstoelherinnering op jonge leeftijd (duizelig worden van sneeuwvlokjes) teÍug te voeren was op een sterfervaring in een eerder
1even, in een ijskoud gebied. Als man, een eskimo/inuit, op zoek
naar voedsel voor zijn hongerige kinderen, werd 'ilC aangevalien
door een beer die mijn arm openreet. De inuít bloedde dood in
een hevige sneeuwstorm. Grappig detail: mijn ouders van nu
ken ik uit dat leven. Mijn vader was toen mijn vrouw, mijn moeder één van mijn kinderen". Aan tafel zitten in de kinderstoel
- een hernieuwd voedselmoment met peÍsonen die me bekend
voorkwamen - was dus een prachtige triSger, al begreep ik dat
toen nog niet. Wel sloeg ik dit voor mij emotioneel belangrijke
moment in mijn jonge kinderbrein op. Een 'vroege herinneríng',

die ik pas als volwassene echt begreep.

Natuurliik weet ik heel goed dat onze hersenen in sraar zi':-
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De trap afzweven
Naar aanleiding van mijn oproep op social media - 'Wat ís jouw vroegste jeugdherinnering?' - onwing ik ruim zestig reacties. Nog
dank daarvoor! Bijna alle gemelde herinneringen zijn - een hoeraatje voor de wetenschap - inderdaad onder re brengen in de leeftijdscategorie twee tot vierjaar. Slechts enkele inzenders berichtten over herinneringen aan hun eerste levensjaar of aan de periode
vlak na de geboorte. Hieronder vind je een greep uit die laatste categorie, herinneringen rondom het eerste levensjaa4 die duiden op
een groter zielsbewustzijn en een besef 'dat er meer is'.

lra.i.:.

]:

jl,il:

Ii iii

i'' i:'r,l

'Ik had het gevoel dat ze mijn broertje

,t,: I
i.l..l

wegnamen. Hijwas oyerleden, mqqr ik

wist niet wat dot betekende'

Onthouden voor later
- ''l,t u,ii: r;,:i .,;rj;lltri cil ld! iti lir., rui:1. iir
ij{iil.ií: iiirr iiltr:;t.i trliliir:lirj. r;llrir,,i ili itir;í
i&ir.fu:liik /rrrl r;l.rilr::§ ilii ik clllr:r; ,!r,,q;,:r,p.
y'ittt: tttijit !r:t,rrrl l;uJ: iit fr,qiltiar;3 geii*liil. "
' ...j,, .r."

.

/. !; {, ,ir ir.;., r,t j.

ik rnXrlrl; ri;ii,iatl' rrir::.

ji ltlclilcii il

il',i"r;

tt

i.í-

itt:í

i

jiiii;irl

'r'

,

.. r'

rir.iL.jr t;."

2r: i,;

;,rl

t

l

1l{r ri,irt:i'.i.,i

;lilrlr

ii

\tt:;iit'!ii,1t.i.

u.,i,

tii;/iiirtrt; lrt ir:,i i: ii.irir,l. il r.rirrs
i:rllrriltii irir;. ii; /rti:.il;:i :iiliIi;., ij.tiLiajli íllII
li(ll {ratn ij;.{ri]ltl iiiiiJ, {)ai:i.ir,i lili :it t:t.:: &{,trrltt
i:ti

i t

i

h u

k. ri,iriili'1. lir ll,j.

! rt

;.1

i l<: !

:,:L

i:

t'

t,

t, r';

í;tti triti:l;ij;r l,r;iii,r; 1ttl; i:r:Í: r,r,;:
i i ; i!
i: i u t! :,.: ii.: :.'r ;J]í it i'"'ii j,q I I r'li llr:iii
"j,.:
&ll;.n1,-r iiir; it ri. "
,ti:i:; r:i,r::
!

i:r:rj ilr r:ltr irtjj rrii ilr;l y,;nrj iji

_;iííit ii,,iir',

l:litr i,i,r.'c&irsi r:

i.'

t

Ltí ï].

ii,3li i,ii;r::
rl'iir. iiiji {:ijti :r,'i?tjj,.t,/t l,{rlt llji. ii';"ivi;i tlit
r:

tt"

1'

I

ktt:i it:t:ltl''
- "lli
- "jlt í;rJ r,r:n irrr:lij rjirt
::t!ï i!)!)! í

ili:

r!.1

rl.:

;lil ír:;pL:irtt itt

ií.i!i{tk. rlfuir,;r'riiir

l"l/i ::l-h

r,.; rJ,:,,' Lcnr:..ici:1, lr:t1rr r,irinlicl

I

lri:,.'trriirtr. ilc{.

iirj..r i'r;i,Í :r'.: lli-rri]lijr,'ii r:lirj

i:tr

"1.!.'.. ..
. ..: :.. ,t,., I
vL:;'tit'it'iii.:r' :':.r:r'l,l' r'i'it l,lr itrliii iititi titf .tti
:it1 irrl Jli)i. iir.,,rr'_:.' í:,:,:,:í.:fi;rtf rlr:lt ;;ili.'

ln

irij crti iii;tis

y|ij iiill:i;i..;. í:,:! rrr'í:
ilili:i/ .!irfir. i«i.iJit: Cn sltii;l r:Í ilJ s:iiil.i raji
r'íidi{ r arÍ.r li riii, strt:iir; li; ;,triii:li:. i{lr:i:ll Jr I ali:i

ll

lt,r-is

:: ,, ', ..
li t...' .
riil ir:r:l'i ii:,,::;:;,,:r,iirr; :ri]{ll l(lirir'

i.:,'rr.i

r

t. . ..

Opvallend vind ik, dat van de hierboven genoemde inzenders - ik ken er een
aantal persoonlijk - er veel hoogsensitief

zijn. Zouden HSP'ers zich gemakkelijker
zaken uÍt hun babytijd herinneren? Kunje
wellicht zeggen dat hoe sensitiever iemand
is, hoe gemakkelijker het voor hem of
haar is een allervroegste herinnering in
geuren en kleuren uit de (baby)doeken te
doen? Van ervaringen met hooggevoelige

clÍënten in mijn praktijk weet ik dat ze
sneller wegdromen, vlug in trance raken en
makkelijker toegang hebben tot herinneringen aan vorige levens. Ze gaan ook dieper
in herbeleving dan de gemíddelde c1iënt
tijdens sessies.

Reïncarnatie 35

Bijna verdrinken
Omdat ons geheugen slechts een klein
zetje nodig heeft om in beweging te komen, kan het lezen van andermans (soms
universele) jeugdheri nneringen jouw
(ziels)geheugen activeren. Laat je eens
verrassen door wat er spontaan bij jou
opkomt aan herinneringen die ergens in

je onderbewustzijn sluimeren. De volgende inzendingen passen netjes binnen het
wetenschappelijke kader'Herinneringen

in de categorie twee tot vierjaar':
- "De dag voordat ik drie i,rrerd. Ik klom
op een ladder die tegen e*n lantaarnpaal
stond. Ik stoncl hoog en rarilde kijken of
ik met iosse handen kon staan" Niet dus.

Kan alles nog voor de geest halen van
die dag" Ook dat we daarom niet naar de
Efteling konden."
- "Ik weet ncg hoe de houten spijlen
aanrtoelden rran de L,ox, :,vaar ik

mijn

- "Mijn eerste herinnering is van toen ik
drie jaar was. Ik mocht een appel schilien
voor mijn moeder die ner bevallen raras
van mijn zus."

- "Ik heb een heel stei herinneringen van-

arderhalfjaàï tot bijra drie. Het eersre
huis rrraar ih woonde. Buitenspelen met
de poes. Achter het gordijn staan kijken
naar vogeltjes in de tuin. in het donker in
bed liggen en er niet r"rit dun'en, omclat

en geiukkig. lk zal tussen de rr,vee en drie
jaar zi)n geweest."
- "Kleuterschool (r,-ier jaar oud) bij
jr-rffrouw K", voor straf met de handen op
het hoofd in de hoek staan."

af

ik denk dat er een krokodil onder het bed
1igt. Ranja maken in de keuken, de fles is
te zl{/aar voor mijn kleine hanrijes. De vis
voeren en kijken hoe hil het voer cpeet"
Spelen met mijn broers en zus. De trap
beklimmen en onder mijn handen. voelen
hoe zacht het zeil is. Het ziin vooral
beelden, maar ik kan ooh nog de deken
voelen waarop ik in de tuin speelde en
de trap en het granieten aanrecht. L)at
het koud was op cle slaapkamer en dat
het lang duurde voor ik op de stael u,as
geklommen om her iicht aan te doen."

- "Twee jaar. Spelen met mijn kleir:e

broertje, mijn moeder gaf hem borstvoeding. Ik wilde ook moeclermelk,
ntaar Jaar rvas ik rc grooi \ oor zci mijn
moeder. Wat later irwamen vrouilren met
zu.arte kleren aan op bezoek. ík had het
gevoei dat ze mijn broertje u,egnamen"
Hij rvas overleden, maar ik wist toen niet
r,r,at

met mijn jongsre zus.
je. Moeder lag in het ziekenhuis en mijn
nveelingzusje en ik werden op het tred
van moeder getild door rrader- Naast het
bed stond een ledikantje met een gordijn
erboven. Daarln iag ons jongste zusje.

"ik heb me altijd de geboorte van inijn
halíjaar oud."
"lk was rwee" Zat op taíel. De dokter

Straf op de
kleuterschool
-

cottroieerde me nadat ik van een hoge
ladder

r,r,as geva11en."

- "Ik u,as drie of vier jaar toen ik bi-ina

ben verdronken in een pJrote waterplas in
de natuur. Ik liep iret 1,v*ater in, ging koppie onder. De zon scheen, die ldeurde het

water groen. ih was r*taal niet in paniek.
Het volgende moment l:ing ik ondersteboven. Mijn vader zag mij ineens drijverr
met mijn hoofd naar beneclen, mijn lange
haar drijvend op het 1&,ater. Hi.j rende
naar mij toe en viste mij uit ilet water.
Toen ik oudersteboven hing te schudden, hoestte ik ailemaai water uit miin
moncl en zei: 'Ik zie niks meer, ik zie niks
meer"'A-lles werd zwart en heel iangzaam
kr,t'am mi"jn zicht i,veer terug."
- "Twee jaar.

trn'ee

jaar en acht maanden oud."

- 'Aclrter op de fiets b1i mijn moeder in

het zitje, bang om te val1en, want de
stang zit naar achteren."

l

Meer aan de hand?

"ik stond in een roodjurkje en gooide
een kan met melk i:it lvoede uíeg. De

kan rvas eveneens rood" Ik r,vas boos op
mijn oma, waarom u/eet ik niet. i{et rare
enan is: ik zie mezelf rvazig, zoals ik dat
nu zou zien 1",an een afstand zonder mijn
corrigerende bril op""
- "ll< zit op mijn hrirken om de haren van

het tapijt te kammen" Ik zai een iaar of
drie gerveest zijrr."

"ik kon niet bij de kraan, het aanrecht

was te hcog. Ik rvas onget eer clrie en een
beetje."
- "Het knarsen'r,"an de wlelen van

mijn

rvandelwagentje op het grindpad, het
optillen van de yoonruielen bij het stoepje
hij de voordeur; zodat ik achterover
kieper."
- "Misschicn zijn mijn hcrinneringen
ook ingekleurd doordat mijn r:noeder
al1es filmcle en fotografeerde. Maar

ik

Irerinner mc de grore roze emmel rvaarin
waspoeder had gezeten en die gei,.uld
ri/as met zandbakzand. 1{Ie mochten op

Miin ouders maken

ruzie en mijn moeder gooit sleutels n.aar
mijn vader. Daclrt altijd dat ik dir zelí bedacht had. maar het u'as echt gebeurd."

i

Komt een'echte woege herinnering'bij je
op, of een combinatieherinnering: deels
verzonnen, deels een geziene foto, deels

omdatje erover hebt horen vertellen
door anderen? Interessanter vÍnd ik de
vraagwo"aromje je juist dor fragment of
die specifieke situatie herinnert. En hoe
je dat omschrijft, want taal 'verraadt'veel
over wat je onbewust bedoelt. Ook kun
je een'woege herinnering' gebruiken als
hinkstapsprong naar een gebeurtenis in
een vorig leven. Probeer het zelf eens,

-

lk moest in een badje voor

de tent, op de camping ir: Spanje. Heb
ailes bij elkaar gebru1d."

- "Rond twee jaar.

!

Wij (mijn rweelingzus en ik) r,varen toen
L

zusje herinncrd. lk n'as rocn rweeënecn-

-

at betekencle."

- "De i<ennismaking

bcenttcs doorhccn rvurrnde.'
-

d

het kleine piaatsje achter het huis in de
zofl met het warme zand en lege boterdc;osjes spelen. Àls ik clie herinnering
rerughaal. r;oe1 ik me heerlijk ontspanflerr

a1s

je hoogsensitief bent. Gebruik jouw

herinnering in een meditatie of visualisatie als vertrekpunt om te speuren naar
wat er achter zit.
l

Had de baby die zijn beentjes door de
spíjlen van de box wurmde. een vorig
leven in gevangenschap achter tralies?
Kende het meisje dat zo boos was op
haar oma en niet wlst waarom, haar uit
een eerder bestaan? Stond de gestrafte
jongen in de kleuterklas met de armen
omhoog in de hoek, al eerder in dezelfde
positie in een ander leven? lk zou wil'len,
dat wetenschappers gaan onderzoeken
dat vorige levens kunnen schuilgaan
achter Vroege jeugdherinneringen'. Ge-

valletje outoJ the box denken. .
1,.
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