NCARNATIE EN
SP ERTESTEN
Reïncarnatie betekent letterlijl<: 'weer in het vlees'. Maar wat er nu precies weer in
het vlees l<ruipt, claar is moeilijk iets bij voor te stellen. De geest? De persoonlijkheict? De ziel? En wat zijn clat voor begrippen? Ieclereen heeft er een ander iclee
over. Hoe kan je therapie beclrij
is, waar het was, waar het naar
passen... Tja, het enige wat er is,
klus voor mensen om te beleven
, ên steeclc óp êBrf
heen'gelreu rt,,
ke manier om te gaan met alles
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Herinneringen aan vorige levens
Het blijkt clat er heel wat mensen
zijn clie denl<en clat ze herinneringen hebben aan hun vorige
levens. Er zijn verschillende
manieren waarop ze aan die informatie kunnen zijn gel<omen. Il<
heb er vijf op een rij gezet.
Ten eerste ziln er de spontane herinneringen. Over een aantal hiervan zijn TV-documentaires
gemaakt. Vooral jonge l<inderen
l<unnen soms met verhalen l<omen
over vroeger, van toen ze nog niet
bij cleze vader en moeder waren.
Hier hebben enkele mensen ool<
onderzoek naar gedaan, er zijn
boel<en over geschreven, bijvoorbeelcl het boel< van Joanne l(ink,
een theologe die zich niet afsluit
voor wat l<inderen te vertellen
hebben maar juist naar ze luistert.
Ten tweecle is er de helderziencle

waarneming. Sommige mensen
kunnen spontaan of cloor zich
erop te concentreren waarnemingen doen bij andere mensen. Vaal<
benoemen zij clat als beelden clie
afl<omstig zijn uit vorige levens.
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lijken. ln dat leven had ze ctit niet goecl voorzien. ze bleef liever
.
afzijdig zonder veel sociale contacten waardoor ze éen gemald<e;i,,;;tltrlr
lijl< doelwit was.
Het is mogelijl< informatie te l<rijgen cloor in een lichte of diepére
trance te gaan en beelclen of
Sen.
gevoelens uit het onclerbewuste
Ik heb lange tiicl alleen op cle viercle manier gewerl<t, tot il< ontdel<te
omhoog te laten komen, zoals in
een visualisatier
onder
sen. ofonder i
zi j n sbeïnvloeclehbe rnidcle
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zoals de tarot zou hierónder
nen vallen.
De viercle methocle ís clie zoals il<
die heb geleercl op de School voor

stellen over het verleden.
Uiteraarcl lopen cle methoclen in
mijn sessies enigszins cloor elkaar
heen. Het meest hecht ik belang
aan datgene wat er uit cle mensen
zelf tevoorschijn l<omt, de verbindingen en conclusies die zij zelF
trekken. Het stellen van vragen
met behulp van spiertesten cloe ik
altijctharctop. Na enige tijd is het
spiertesten niet meer noclig want
dan weten de mensen het ant-

woorcl al vóór cle test. En vaak
hoef ik niets meer te vragen, cle

greerd, maar ergens in tijct of
ruimte zijn blijven hangen, l<unnen
problemen veroorzaken in het
huiclige leven. Deze kunnen variëren van het zich niet thuis voelen,
vervreemd voelen, tot puur lichamelilke klachten zoals chronische
pijn. Enige tijct geleden kwam er
iemand met pijn in de rechterschouder. Hij 'bleek' in een vorig
leven in zijn schoucler met een
mes te zijn gestoken door iemancl
clie hij hacl vertrouwd en als
gevolg van de bloecling was hij
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aan haar verwondingen, ervan
overtuigcl clat ze slecht was en clat
ze het vercliencte pijn te lijclen. In
haar huiclige leven werd ze ook
weer een aantal l<eer mishanclelc{.
Deze traumatische gebeurtenis-

- \'"_-_'.' ie met zijn
moordenaar. Deze persoon deed
hem denken aan zijn vader in zijn
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tijd, te

zo goed dat haar omgeving haar

ervoor ging waarcleren, zo ging
clat in die tijcl. Uiteinctelijk stierf zij

zaken,

huiclige.l,eyen

voelcle. In een vorig leven was
haar moecler overleclen bij haar
geboorte. Haar vader gaf haar de
schulcl en bracht haar naar een
klooster waar de nonnen de duivel
in haar straften door het meisje af
te ranselen. Op zesjarige leeftijd
ging zij dat zeltdoen. Zij cteect clat

als

ige leven
,

gevolg

en hoe de relatie is met het heclen,
vallen puzzelstukken op hun
plaats en kan men het probleem
meer relativeren en in perspectief
plaatsen. Bijvoorbeelcl: iemand
met reumatische pijnen l<reeg het
inzicht dat ze zichzelf nog aan het
straffen was voor iets uit het verleden waarover zijzich schulclig

d. Dit kan
n

veroor-

met het

vincl ik het
n inzicht
n hun pro-

gaan in cle
er is gebeurd

sen, in combinatie met clat vorige
leven riepen weer-onbewust- het
idee op dat ze het vercliencle pijn
te lijcten. Het was heel moeilijk
cleze informatie boven water te
krijgen, zonder spiertesten was dit
niet gelukt. De vrouw schaamcle
zich enorm voor de informatie en
wilde er zeker van zijn clat het
I<lopte voorclat ze durfde vertellen
wat al bij haarwas opgekomen.
Het voor cle hancl liggende inzicht
dat het voorbij is, was nog niet
doorgedrongen bij de vrouw die
ze toen was. lk liet cle persoonlijkheid van nu aan de persoonlijkheicl van toen vertellen clat clat

leven voorbij is, het lichaam is

gestorven.
Inzicht alleen is meestal niet vol-

doende. Loslaten en verwerken is
eveneens noodzakelijk en kan
daarna beginnen. Er zitten vaak
emoties vast, zoals schuldgevoelens en schaamte bij de vrouw uit
het voorgaande voorbeeld. Deze
emoties kunnen heel lichamelijk
vastzitten. Soms uit iemancl spontaan zijn of haar emoties, vaak
door micldel van huilen. Soms is
het noctig om Emotional Stress
Release otandere technieken uit
de l<inesiologie of anclere ctiscipli-
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nes te gebruiken. Meestal ga ik

met spiertesten na welke techniek
het beste op clat moment kan worclen toegepast. Bij de vrouw die
non was hebben we het schuldgevoel over de dood van haar moeder verwijderd, waarna ook de
pijn kon worden losgelaten. De
'zieleflard', clie was blijven hangen
bii cte piin en schuld kon nu weer
geihtegreercl worden in het
geheel. Dit heeft soms enige tijd
nodig. Na cle sessie hacl cle vrouw
drie dagen lang vreselijke Pijn,
zelfs erger dan normaal. De viercle
clag was de pijn weg, en is tot oP
heden niet teruggekomen.
Voor zover ik weet zijn er maar
weinig of geen reÏncarnatietherapeuten die spiertesten in hun
regressies hebben geïntegreerd.
Omclat het voor mii een belangrijke techniek is clie kan helPen via
het lichaam inzicht te krijgen en
blokkades te begriipen, ben ik
begonnen met het uitwisselen van
ervaringen en mijn werl<wijze met

collega's.

Three in One

Anita Groenendijk
AnÍ ta Groene

n cI ii k

ze een groot
Ook past ze
Voice
tÍjk. Ze geeft
over retncarna

st u d eerd e

milieuhygiëne in Wageningen en
specialiseerde zich in 'de invloecl
van cle omgeving op de gezond'
heÍd van de mens'. Na haar afstuderen probeerde zii tevergeefs
interessant onclerzoekswerk te
vinden voor een aantal dagen Per
week. In de loop van de iaren
daarna ontdekte zii dat cle mens
zelf de grootste bepalencle factor
in ziin eigen gezondheicl is. Ze
raakte geihteresseerd in psychol o'
gie, ook de onorthacloxe, en ging
reih carnati e therap ie stud e ren bli
cle School voor
Reiin carnatieth erap ie N ed e rl and.
Ze startte een praktiik in 1994.
Tegel ij ke rtij d vo Igd e Ani ta cursussen Aura healing en reading. Later
l<wam zij in aanraking metTouch
for Health en claarna ook met cle
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aan collega'

ten. Wie meer
een lezing wil
len: O317 - 42.
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