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Introdução  

O Dr. Ian Stevenson (1987, 1997), seus sócios e colegas 
independentes colecionaram uma impressionante base de dados dos 
assim chamados Casos do Tipo Reencarnação (CORTs). Um caso 
típico envolve uma criança jovem entre dois e quatro anos que 
espontaneamente faz observações sobre uma vida anterior que ela 
teria tido antes de seu nascimento. Com muita frequência, estas 
observações contêm informação paranormal sobre uma pessoa real 
que morreu antes de a criança nascer e era desconhecida à família da 
criança antes de ela ter começado a falar sobre sua vida anterior. A 
criança normalmente parece se esquecer da maioria dessas possíveis 
memórias aos seis ou sete anos ou quando começa a frequentar a 
escola. Suas declarações são tipicamente acompanhadas de um 
comportamento emotivo. A criança frequentemente exibe 
habilidades paranormais relacionadas às suas atividades na vida 
anterior que ela alega lembrar. Em muitos casos, marcas e defeitos 
de nascença foram registrados, correspondendo especificamente às 
causas ou às circunstâncias da morte no final da alegada vida 
anterior. CORTs são informados em muitos países e culturas 
diferentes e não estão confinados a contextos religiosos ou 
filosóficos em que o conceito de reencarnação é geralmente aceito. 

Este artigo apresenta brevemente três novos CORTs não 
resolvidos achados na Holanda (Rivas, 1998, 2000). Os casos foram 
investigados por várias equipes encabeçadas por mim mesmo, 
pertencentes à Fundação para o Estudo Científico da Reencarnação 
e à Fundação Athanasia. Minha intenção principal ao publicar estes 
casos é mostrar que a Holanda pode ser considerada um país em que 
ao menos alguns CORTs típicos ocorrem, e que ao menos um e 
possivelmente todos estes CORTs holandeses não resolvidos 
parecem possuir características paranormais. Finalmente, alguns pais 
holandeses das crianças que alegam lembrar vidas anteriores não 
acreditavam em reencarnação antes do desenvolvimento dos casos, o 
que parece relevante para a interpretação destes CORTs. 

O Caso de Cerunne 

Na primavera de 2001, uma amiga minha, a Srta. Anja Janssen de 
Nijmegen, contou-me que ela soube de um casal em Molenhoek que 

teve uma filha com memórias de uma vida prévia. Eu encontrei 
todos os membros da família, Christine Thijssen, Sirat Bouts, e suas 
quatro filhas, em maio de 2001. A minha equipe também os 
entrevistou por telefone e lhes fez perguntas via correio (comum) em 
várias ocasiões em 2001 e 2002. A menina que alegou lembrar uma 
vida anterior se chamava Cerunne e tinha sete anos quando a 
encontrei pessoalmente. Ambos seus pais acreditavam em 
reencarnação antes de o caso se desenvolver, embora eles certamente 
não estivessem interessados em propagar tal crença. Durante minha 
investigação do caso, eles foram ambos muito severos quanto a uma 
formulação precisa de suas declarações, ainda que isto significasse 
que o caso se tornasse mais fraco de um ponto de vista acadêmico. O 
Sr. Bouts também pareceu bastante ávido em saber minha motivação 
para conduzir a investigação antes que ele participasse dela. Por fim, 
o pai de Cerunne admitiu que ele não dava tanto valor à pesquisa 
acadêmica quanto à meditação como um meio para se achar a 
verdade. Assim, não temos nenhuma razão para imaginar que o caso 
foi fabricado com fins de promover uma crença particular na 
reencarnação. Em vez disso, os pais pareciam interessados apenas 
em compartilhar suas experiências e numa possível verificação das 
declarações da filha. É importante também observar que Anja 
Janssen estava equivocada sobre a filha que teria tido memórias de 
uma vida anterior. Ela achava que era Fanja, a filha mais jovem, com 
apenas três anos quando encontrei a família pela primeira vez. Se os 
pais de Cerunne estivessem inventando uma história, é muito 
estranho que não tivessem escolhido Fanja como sua protagonista. 

A mãe de Cerunne, Christine Thijssen, teve um sonho anunciador 
no oitavo mês de gravidez a respeito de sua filha. Ela viu uma 
estranha mulher xamã ‘Pictic’ por volta de quarenta anos, descalça e 
vestindo peles de animais, segurando os chifres de um cervo em sua 
mão. Pareceu que ela lhe dizia telepaticamente que daria à luz uma 
menina e que ela deveria chamá-la “Deer”. Christine não fez uma 
ultrassonografia antes do sonho, de modo que ignorava o sexo de seu 
futuro bebê. A mulher também lhe disse que sua criança teve uma 
vida passada difícil. Esta experiência fez os pais escolherem um 
nome céltico para a filha, Cerunne, derivado da divindade céltica 
Cerunnos ou Kernunnos, associada aos cervos e a um mundo entre a 
morte e o renascimento. 
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Durante os primeiros dois anos de sua vida, Cerunne era uma 
criança silenciosa, mas muito rápida em seu desenvolvimento motor. 
Ela também tinha um aspecto de menino, tanto física quanto 
psicologicamente. Com dois ou três anos, ela espontaneamente 
contou aos pais sobre uma vida anterior como um marinheiro 
(homem), e comentou sobre as ondas de uma piscina dizendo que ela 
costumava ver ondas que eram muito mais altas, “tão altas quanto 
uma casa”. Ela também lhes contou que a vida no mar pode ser 
muito estranha. Às vezes há uma tempestade a noite inteira e na 
manhã seguinte tudo está completamente silencioso. Cerunne 
frequentemente desenhava um veleiro e alegava que o veleiro que o 
marinheiro navegava se chamava Vurk. Ele tinha muitas tarefas a 
bordo, incluindo cuidar das velas e do galhardete, ficar de vigia, e 
também cuidar dos passageiros. Ela também descreveu onde no 
navio os passageiros adultos e as crianças ficavam durante a noite, e 
declarou que não tinham nem camas nem redes, apenas um 
travesseiro e um cobertor. Urinavam em qualquer lugar no chão, já 
que não havia saneamento. Havia vacas mortas a bordo, que 
cortavam em pedaços de carne. Eles também comiam carne crua. Às 
vezes havia lutas com facas entre os marinheiros a bordo, mas ela 
disse que o marinheiro cuja vida ela lembrava não suportava ele 
próprio as grosserias e as agressões. Também, houve um acidente em 
que um amigo seu caiu de um mastro e quebrou as costas. Havia um 
leme grande. Ela também mencionou a palavra “moekille” (grafia 
holandesa), uma bengala pontuda que também era usada como uma 
arma. Seu próprio nome quando marinheiro era Peer e ele foi um 
homem magro com uma barba preta. O navio navegou para 
Garoonya ou Karoonya (grafia inglesa) para resgatar famílias pobres 
e levá-las a um porto com palmeiras, numa ilha. Ela também 
mencionou o nome Índia neste aspecto. Havia montanhas ao fundo e 
só algumas pequenas lojas. As famílias pobres não eram escravas e 
elas tinham a pele pálida. Às vezes o navio ancorava ilegalmente. Na 
ilha Peer às vezes dormiu em barracas imundas, mas os habitantes 
eram muito amáveis, descontraídos e pacatos. 

Aos sete anos, as memórias de Cerunne pareciam aos seus pais 
em grande parte intactas, mas ela se sentia muito embaraçada para 
falar sobre elas com estranhos como eu. Ela confirmou, no entanto, 
que tinha memórias de uma vida como Peer. Neste período, ela tinha 
acabado de contar aos pais que Peer tinha ao menos 95 anos de idade 
quando morreu e permaneceu em boa forma a maior parte de sua 
vida. Ela mencionou os biscoitos secos que comiam a bordo o navio. 
Comentou: ‘Éramos homens saudáveis’. 

Uma habilidade notável que pode ser relacionada às suas 
memórias de uma vida como marinheiro era uma habilidade inata em 
escalar. Ela mostrou esta habilidade em uma idade muito precoce e 
nunca teve medo de altura. Ela não podia nadar, no entanto, embora 
estivesse convencida de que podia. De acordo com seus pais, ela 
também mostrava um temperamento incomum para as meninas de 
sua idade. 

A nossa equipe, liderada pelo historiador Pieter van Wezel, 
estabeleceu que, no século XIX e início do XX, La Coruña (que é 
foneticamente bastante parecida com la Karoonya) era um porto 
importante de imigração às colônias espanholas às vezes referidas 
como las Indias, incluindo Cuba, uma ilha com palmeiras. Os 
(brancos) imigrantes galegos eram então pobres que eram 
conhecidos como “Galician slaves” (escravos galegos). A palavra 
moekille pode estar relacionada a mak(h)ila ou makil(l), uma 
bengala pontuda originalmente vasca que também foi usada como 
uma arma. O makila ficou conhecido na região galega de La Coruña 
pelas peregrinações a Santiago de Compostela. Os nomes Peers e 
Vurk podem com alguma imaginação serem vistos como distorções 
do nome hispânico Pedro e de Barco ou Barca (navio). 
Determinamos que Vurk não é o nome de um navio escandinavo (ou 
holandês) e que não quer dizer barco nem navio também. 

Em minha visão, estas características tomadas conjuntamente 
parecem sugerir um processo paranormal em vez de criptomnésia ou 
fantasia infantil. 

Também parece haver um elo estranho entre o sonho de Christine 
sobre a sacerdotisa xamã e La Coruña. A cidade de La Coruña, ou 

parte dela, foi fundada originalmente pelo povo celta de Brigantes e 
conhecida como Brigantia. Muitos elementos da cultura galega 
vieram desta herança céltica. Além do mais, a divindade que era 
adorada em Brigantia, Briga, era uma deusa de fertilidade e portanto 
tematicamente relacionada a Kernunnos. 

O Caso de Kees 

Em fevereiro de 1997, a Fundação Athanasia foi contatada por 
um Sra. Marja M.-V. que tem foi solicitada pelo teólogo Dr. Joanne 
Klink (1994), autor de um importante livro sobre CORTs holandeses, 
a narrar-me as memórias de seu filho sobre uma vida anterior. Ela 
me escreveu que aos dois anos, seu filho Kees (pseudônimo) cantava 
repetidamente: “Meu coração parou de bater, então eu cresci na 
barriga e o meu coração começou a bater outra vez!” Ele irradiava de 
alegria e jogava as suas mãos para cima, expressando seu prazer. 
Repetiu este ritual duas ou três vezes por semana durante meses 
seguidos. Somente entre três anos e meio e quatro que pôde formular 
o que ele queria dizer por esta exclamação enigmática. Mãe e filho 
sentavam juntos na cama dele quando ele lhe disse que havia vivido 
antes. Ele se chamava Armand à época, e não era muito velho 
quando morreu, mas não era jovem também. Para a surpresa de sua 
mãe, ele pronunciou o nome Armand com o som nasal típico do 
francês. Ele teve uma namorada e estavam prestes a casar. Depois, 
Kees descreveu um campo de batalha em que ele foi ameaçado por 
altos, fortes e terríveis homens que ele chamou “he-men”. Eles já 
tinham matado todos os amigos dele. Ele se deitou sobre a barriga e 
segurava um revólver em suas mãos. De repente ele foi atingido nas 
costas e o seu coração começou a bater num ritmo muito irregular. 
Ficou tomado de medo. Kees disse a sua mãe que ele viu o inimigo 
se aproximar dele e atingir-lhe uma segunda vez. 

Por volta dos sete anos, Kees adicionou alguns detalhes sobre o 
que lhe aconteceu depois que morreu. Um anjo veio e o levou para 
Deus, que era pura bondade, a Grande Luz, e humor (sic). Era muito 
difícil para Kees descrever o outro mundo e ele disse a sua mãe que 
não podia ser registrado em um slide (sic). Havia uma bela cascata, 
flores e árvores com frutas deliciosas, melhores do que qualquer 
doce no mundo. Kees resistiu quando os anjos após um longo tempo 
disseram-lhe para reencarnar. Não queria de modo algum retornar à 
terra. No entanto, os anjos garantiram-lhe que eles o ajudariam e que 
Deus acrescentou que só dependia dele seguir uma vida boa (sic). 

Quando era uma jovem criança, Kees sofria de uma fobia severa 
de morrer, já que isso o lembrava da própria morte dolorosa. Seus 
pais tiveram algum esforço para convencê-lo que o processo de 
morrer que ele lembrava não é exatamente muito comum.  

Em 1997, Kees tinha 11 anos quando o entrevistei. Ele ainda 
tinha memórias nítidas de sua morte e ainda adicionou um novo 
elemento ao registro de sua mãe. Lembrou que perdeu um bom 
amigo cuja esposa morreu durante o trabalho e alegou ter cuidado do 
filho dele. Ele também lembrou que um anjo lhe disse que este filho 
adotivo estava indo bem, de modo que ele não devia se preocupar 
com ele. 

O Caso de Myriam R. 

Myriam R. era mulher de 31 anos quando a encontramos numa 
assim chamada ‘exposição paranormal extravagante’ em 1996. 
Nascida em Leiden, ela alegou que com três ou quatro anos (i.e., por 
volta de 1968) ela disse de forma espontânea que sua antiga mãe 
usava o mesmo tipo de vestido que sua mãe atual usava. Ela pediu 
que sua mãe o jogasse fora, já que ele a lembrava de sua 
desagradável vida passada num ambiente como que desértico. Em 
sua vida anterior, ela tinha que cuidar de seus irmãos e irmãs e 
procurar alimento no deserto. Um dia, ela teve que buscar água num 
poço, e morreu numa tempestade de areia. Embora permaneçam 
inverificáveis, suas memórias eram bastante extensas. Por exemplo, 
Myriam lembrou a aparência de seus pais, uma casa de madeira com 
um alpendre, e o respeito que ela tinha por pessoas idosas. 
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Um amigo meu, o Sr. Gerard M., permaneceu no Novo México 
por algum tempo como parte de um projeto social e ele se 
impressionou com a história de Myriam. Declarou que ela o 
lembrava muito das condições de vida nos desertos desse estado. Os 
alpendres de madeira que Myriam descreveu seriam bastante comuns 
aí também. Gerard participou de nossa pesquisa durante uma visita 
ao lar do Myriam em Alphen aan den Rijn. Embora ele seja católico 
e não acredite em reencarnação, ele ficou impressionado com a falta 
de sensacionalismo por parte de Myriam. Houve meses entre as 
várias entrevistas que conduzimos com Myriam e sua história 
sempre continha os mesmos elementos. 

Logo após entrevistarmos Myriam, também entramos em contato 
com sua mãe, que confirmou que ela de fato lhe falou sobre uma 
vida anterior aos três ou quatro anos. Não houve nenhuma 
discrepância entre o seu testemunho e a história que Myriam nos 
contou. Ela confirmou explicitamente que Myriam tinha três ou 
quatro anos quando fez suas declarações; que ela comparou seu 
vestido ao de uma antiga mãe; que lhe falou sobre uma vida 
desagradável num deserto; que teve que cuidar de seus irmãos e 
irmãs e procurar alimento; e que morreu numa tempestade de areia. 

Além das memórias de uma vida anterior, Myriam também 
alegou memórias de um período de intermissão após sua vida num 
ambiente desértico. Ela se viu em um pós vida muito belo. Na vida 
atual, ela vivenciou uma EQM durante uma cesariana que a fez 
lembrar fortemente destas memórias de um estado intermediário. 

É importante observar que seus pais católicos certamente não 
acreditavam em reencarnação quando Myriam lhes falou sobre uma 
vida passada e que também não temos nenhuma razão para acreditar 
que Myriam enfeitou sua história para chamar nossa atenção. 

Discussão  

Os três casos clínicos que apresentei resumidamente neste artigo 
parecem ‘clássicos’, pois apresentam a mesma estrutura básica que a 
maioria dos outros casos neste campo. Indiquei por que acredito que 
os casos não são tentativas de chamar a atenção ou de converter as 
pessoas para uma crença na reencarnação. Portanto, creio ser uma 
questão de parcimônia interpretar estes CORTs não resolvidos de um 
modo semelhante aos outros casos clássicos. As características 
aparentemente paranormais de ao menos um destes casos, o de 
Cerunne, parecem sugerir que a hipótese de reencarnação pode ser 
uma interpretação bem apropriada para eles. O caso de Cerunne 
pode parecer mais forte neste aspecto do que os outros dois casos, 
embora apresentem a mesma estrutura básica também.  

A ocorrência de casos holandeses de crianças que alegam lembrar 
vidas anteriores pode ser vista como uma evidência corroborante do 
conceito de Casos do Tipo Reencarnação como algo transcultural, ou 
um fenômeno natural. Talvez a adição de CORTs holandeses à 
literatura sobre a pesquisa de reencarnação possa ser vista como a 
contribuição principal deste artigo.  

Além disso, em dois dos CORTs há menção de experiências entre 
as vidas que bem podem ocorrer mais frequentemente em casos 
holandeses. Também, todos os três sujeitos parecem reter suas 
memórias por mais tempo do que o a média dos sujeitos de Casos do 
Tipo Reencarnação. Mais pesquisa é necessária para estabelecer se 
estas características podem ser típicas de casos holandeses (ou mais 
geralmente, de europeus) e sendo assim, o que causa estas 
características específicas. 
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