
 

 Reïncarnatie: de conclusies* 
 

 

 
Reïncarnatie is niet volledig te bevatten als je blijft uitgaan van het 
verouderde concept dat de mens een ziel heeft. Zoals reeds uiteengezet 
heeft de mens geen ziel, maar is de mens een ziel, en heeft die ziel een 
lichaam. Dat is een copernicaanse shift in het standpunt van waaruit je kijkt 
naar menselijke evolutie doorheen de tijd. Eens je die bocht hebt gemaakt, 
wordt het eenvoudiger.  
 
Mijn aanbeveling dat getalenteerde believers best hun claim hard maken 
met een verifieerbaar (tijdscapsule)experiment betekent  niet dat we met 
zijn allen dringend tijdscapsules moeten gaan verbergen. Ook als we geen 
experimenten uitvoeren en rustig achterover leunen, zal de opheldering 
vanzelf wel komen. Het is immers eigen aan  de mens  om waardevolle 
voorwerpen te verbergen. Als de 'helderheid’ van de mensheid toeneemt, 
dan kan het niet anders of er zijn enkelingen die zich beginnen te 
'herinneren' waar ze in vorige levens hun spullen verborgen hebben. Dat de 
betrokkenen dan één en ander zullen willen verifiëren, is de evidentie zelve, 
daar hebben ze mij niet voor nodig. Mijn bijdrage bestaat er hooguit in dat  
ik een soort klokkenluider ben die aangeeft dat dit soort van ‘spirituele 
archeologie’ er zit aan te komen en dat ik met aandrang vraag om zo'n 
vondsten dan op zijn minst wetenschappelijk te documenteren. Het is mijn 
inschatting dat we daar de komende decennia volop mee te maken krijgen.  
 
 
Tot slot enkele aanbevelingen en overdenkingen: 
 
 - Wanneer je kijkt naar vorige levenstrauma’s en de naweeën daarvan in dit 
leven, dan blijkt dat vaak niet zozeer het trauma de diepste wonden slaat 
als wel de eigen desastreuze reactie op het trauma. Vanuit mededogen met 
je toekomstige ik is het dus aan te raden om niet te wild te reageren, in 
welke richting dan ook, wanneer je iets ergs overkomt. 
 
- De hoogste gave Gods is de vrijheid, de vrijheid die je toelaat om het even 
wat te doen. Het blijkt meteen ook onze grootste kwelling te zijn. Een 
kosmische yin yang met op elk moment de kans, of het risico, dat een traject 
omslaat in zijn tegendeel, want de aanleg daarvoor is telkens aanwezig. 
 
- Er is wezenlijk niets of niemand om angst voor te hebben, want jij bent het 
en niemand anders die je karma creëert. 



 

- We willen allemaal dat ons leven zo aangenaam mogelijk verloopt. Er is 
niets mis met dat verlangen maar ten gronde kan er maar één levensdoel 
zijn: het lijden verlichten van voelende wezens. Elk ander plan is finaal 
belachelijk of gênant. 
 
- Als we eeuwig leven dan is elk verleden, hoe lang ook, uiteindelijk kort. 
Dat is geen geloof, dat is wiskunde. 
 
- ‘Every saint has a past and every sinner has a future’  (Oscar Wilde) 
 
- Geïnteresseerd zijn in spirituele evolutie betekent ten gronde dat je de 
ambitie hebt om karmische ballast versneld op te ruimen, wat in de praktijk 
betekent dat het onaangenaam vooruit gaat. 
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* Met toestemming van de redactie van CHANGE werd de interviewreeks  ‘Reïncarnatie: 
terug van weggeweest’ overgenomen in MEMOrie, het Informatieblad van de 
Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten, 5 en 6-2012.  
‘Reïncarnatie: de conclusies’ werd door Dr. Jean-Marie Decuypere aansluitend gepubliceerd in 
MEMOrie 6-2012, p. 13 


