
mijn billen geknepen en toen heb ik me meteen
omgedraaid en gevraagd wie dat deed. Ze wezen
de persoon aan. Ik keek hem boos aan en ik denk
wel dat mijn boodschap overkwam. Met woorden
kon ik het niet zo goed zeggen. Eduard heeft er
niets van gezegd.Ik vond dat ik het goed had af-
gehandeld.

Vorig leven helen
Ik ben in een nieuwe meditatie teruggegaan naar
de situatie in dat vorige leven. Daar heb ik gezegd
tegen mijn man van toen dat hij er niets aan kon
doen dat hij verbrand was. Ik had beter op mogen
letten en de mannen op aÍstand moeten houden.
Dat is me in dat leven niet gelukt. Nu krijgen Edu-
ard en ik weer een kans samen. Ik heb in die me-
ditatie tegen Eduard gezegd dat ik het met hem
wil goedmaken. Ik heb geleerd van mijn fouten en
nu komen de mannen niet meer zoveel aan me.

Het liefst helemaal niet mee4, maar daaraan ben
ik nog aan het werken. Ik zie deze kans als een

mooi cadeau en ik ben heel blij dat we dit leven
weer samen zijn. We hebben nu al een klein gezin
en ik hoop dat we weer net zoveel leren van el-
kaar als in ons vorig leven. Tijdens die meditatie
heb ik ook tegen die marmen gezegd, dat ik het ze

heel erg kwalijk heb genomen dat ze mijn man
toen van me afnamen door hem te doden. Ik zei
ze hoe boos ik was geweest en hoe ontzettend veel
pijn me dat had gedaan. Ik hoop dat ze kunnen
begrijpen dat dit niet de manier was om een

vrouw voor zich te winnen. lk zou ze als tip mee
willen geven dat ze geen vrouwen lastig moeten
vallen die al getrouwd zijn oÍ die al een partner
hebben. Daar hoor je vanaf te blijven, want anders
maak je alleen maar moeilijkheden. Ik hoop dat ze

mij in dit leven nu verder met rust laten zodat ik
optimaal kan genieten met mijn lieve man Edu-
ard.

Toen ik deze meditatie had gedaan, merkte ik dat
ik minder angst had om hem kwijt te raken. We

horen bij elkaar en daarom zljn we elkaar in dit
leven ook weer tegengekomen. We leren veel van
elkaar en dat werd nu alleen maar duidelijker. Ik
ben blij dat Eduard mij heeft laten inzien dat over-
dreven lichamelijke aandacht van mannen niet
normaal is en dat het je eigenwaarde schaadt. Dat
klopt ook. Nu ik dit allemaal weet, kijk ik met heel
andere ogen naar Eduard. Het lijkt wel alsof ik op
een andere manier van hem ben gaan houden. Ik
voel me dan ook zo gelukkig als ik thuiskom of
wanneer hij thuiskomt. Ik voel me dan één.

Gisteren trok ik een engelenkaartje, de kaart van
'nieuwe liefde'. Het kon betekenen dat je liefde
voor je partner een nieuw hoofdstuk ingaat. De

verliefdheid kan weer opnieuw beginnery een

nieuw hoofdsfuk van ons liefdesleven.
Ik laat deze geschreven tekst vandaag nog lezen
aan Eduarö want ik heb eÍ wel iets over verteld,
maar nog niet zoveel. Ik trok ook een kaartje met
'vriendschappen'. Er zouden nieurrve vriend-
schappen kurnen ontstaan. Daar geloof ik wel in.
Ook dacht ik even aan jou. Je hebt zoveel in mij
losgemaakt. Het heeft mijn leven echt een nieuwe
impuls gegeven. Vooral nu met Eduard. Ik weet
nu nog veel zekerder dat we bij elkaar blijwen. Dat
voelt zo lekker. Dank je wel voor de mooie tips en
voor de nieuwe blik die ik op mensen en mezelf
heb gekregen.

Bizar
Ik herinner me nu ook ineens, dat ik vroeger toen
ik veel gepest werd, mezelf van het leven wilde
beroven. Dan pakte ik vaak een mes vast. Ik heb

het zelfs eens getekend met mandala-tekenen. Ik
heb die tekening net opnieuw bekeken. Ik zag dat
ik precies een mes had getekend op de plaats van
het hart. Ylatbizar zeg.Daar kom ik nu pas ach-
ter.

Warme groet varr Nicole."

Dat Nicole zelÍ dezeinÍormatie verkreeg over een

van haar vorige levens - dankzij focussen op haar
vraag in een meditatie - sterkte haar zelfvertrou-
wen.

Marianne Notschaele @ RHA Publishin0

Speciaal om jongvolwassenen op een leuke manier kenni§ te

laten maken met vorige levens, schreef ik'Vintage Life'. ln dit

gratis e-boek via mijn website aan te vragen sïaan verha

len van cliénten uit mijn praktijk over vorige levens, gebun-

deld rond het thema vintage fashion.

Ben je meer geinteresseerd in hoe en waar mensen elkaar

van kennen uit vorige levens? lk schreef ook het boök'Hé,

waar ken ik je van?'

Alle inïormatie is te vinden op mijn website

www.vorigelevens. nl

(.) Nieuwetijds-jongvolwassenen zijn jongvolwassenen die

over een bijzonder hoge gevoeligheid beschikken, Die hoog-

gevoeligheid (ook wel hoogsensitiviteit of HSP genoemd) kan

zich uiten op divers gebied: weten, zien, voelen, horen, rui-

ken, proeven in comb,natie met paranormale gevoelighëid:

het waarnemen van entiteiien, andere sferen en dimensies.

Het energieveld om hun lichaam (aura) is doorgaans dunnet

ijler en opener dan het aura van anderen. Hierdoor komen

prikkels vanuit de buiienwereld heÍtiger bij hen binnen.
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Marianne Notschaele

www.vorigelevens, nl
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