METVORIGELEVENS
E,NREINCARNATIE
Via een korte regressie-hypnotherapie wercl een viiftientaljaren geleclen mijn
interesse gewekt voor het onderwerp 'vorige levens en reïncarnatie'. Omclat il<
wel esoterisch ben maar beslis
, integencleel, ben ik ctestiiclS:,
ma
in
cleze
mogelijk
nuchter
ir'aanvanl<elijk ctoor er een gróotr
L echter af vanwege hun vagê,enil:',W#ffi;
De
lezen.
over
te
tal boeken
as voor mii reclen genoeg om voplr
maar
wat
e
karakter,
dubieuze
te krijgen.
meer
steeds
het onderwerp
Via drs. Riet Okken, l<inesiologisch
psychologe, kwam il< in aanral<ing

met cle 'toegepaste psychologische kinesiologie' methode, en na
een opleicling bij haar, bel<waamcte ik mij verder in cleze manier
van, simpel gezegcl, 'contact
mal<en met iemands onderbewus-

te'.
Datgene wat mij bijzoncler aanspreekt is cle zal<elijl<e manier van
werken met de enorme hoeveelheicl informatie die elk mens bij
zich heeft. Niet alleen de informatie over cle geboorte, de prilste
jeugct en het vercler groeien tot
aan de huiciige dag, maar ook
over cle nog nawerkencle invloecl
van een of meerdere vorige
levens is op concrete wijze l<inesiologisch bij iemancl te verkrijgen, zoclat er gefuncleercl iets aan
opgelopen trauma's etc. l<an worden gedaan. De geteste persoon
geeft ZELF aan wat het beste voor
hem of haar zou zijn; de onbewuste kennis over zichzelf is enorml
De testpersoon kan cle informatie

die omhoog worclt gehaald niet
zelf beihvloeclen omdat hij niet
bewust weet waar de te gebruiken
vingermocles voor staan en ook
niet welke onhoorbare vragen aan
hem worden gestelcl. Wel zijn cle
spiertesten (ik test ciaarbij cle cleltioïdeus anterior) bil twijfel controleerbaar en herhaalbaar. Het blijkt
clat cle 'antwoorden', mits op cle
juiste manier getest, wat betreft
het huiclige leven van cle persoon,
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mee orn kunnen gaan, anderen
blijken van hun pijn of psych
angsten af te zijn. Een aantal men:"
sen l<rijgt tijclens c.le kinesiologische sessie beelden. al dan niet
met lichamelijke reacties en soms
hele sterke emoties.

absoluut cor
ga ik ervan uit
woorclen bet
een door

gegeven vong
ool< omdat
len moeten zij
perna afloop vaak
ffilit,:(iat de

soon al d
óf Vqge," r,,,'
over de kine- i
ideeën heeft
siologisch verl<
,iinformatie
over clat bepaaÍbé
iËven,
- -r---'i--|:r:.--"' zoncler
-------clat hij daar vooraf rnet mij ovêr
gesprol<en heef't.,Nog treFfencler
worclt het als er bepaalcle paralellen blijken te bestaan met het huidige leven.
Een voorbeeld: een vrouw bliil<t
een ongegroncle grote angst té
hebben voor mannen. Ze $eeft
:il

kinesiologisch o*ercluitl$iiklàn '.
dat de oorzaal< van haar angdt niet
in haar huiclige tleten ligt. Hêéll ", ,,r,
vaal< zie je in zo'n geval clat de rol
van een vorig lwen, waarindit, : ,
onderwerp sterl< heeft gespeelcl.
nog in het huiclige leven doorwerl<t. De vrouw (clat wil zeggen
haar essentie of haar 'ziel') heeft
cle frustraties als het ware meege-

nomen naar het huiclige bestaan.
Ander voorbeeld: iemand met een
bepaalcle lang aanwezige lichamelijl<e pijn, waaraan artsen niets
hebben kunnen cloen, bliikt op clie
plek in een vorig leven zwaar
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Natuurlijk ben ik me ervan bewust
dat met het bovenstaancle nog
geen onbeiwisr bewijs is geleverd
clat incarnatie werkel ij k bestaat,
maar voor mij is het na het geven
van vele sessies niet meer
lk kan.r,,iiiurlo,
lijk er nog aan te twijÍelen. T?-iï-r.,,,
er echt niet meer omheen! . :r,,,;,.,,,11:lj,S.lq:,1
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