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hoofdpiin sncllcr op te sporen is met ecn p:.
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levens liggen. Iedereen

l€n letten op terug-

kerende, soms wat merkwaardige uitsprakei:
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nog steeds kopzorgen geven. Ais een ziel
her ,erlarcn ra. oen dood-iclreen'n'e
goed neeir oeg.cpen dal oar evpn e.no !-
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bijvoorbeeld na onver-raracht sterven
dat gepaard ging mct enorme hoofdpijn
kunnel gedachten en pijnen een geheel
eigen lever gaan leiden, dc volgende keer
dat die zielsenergie in een nieur,r lichaarn
plaatsnccmt. Gedachtcn dle in de vroegere
situatie jLlist waren (bijvoorbeeld: 'zolang

mijn hoofd pijnlijk steekt, leef ik nog')
Uoppen in eer rolgend l-\cn nip. nro,
maar kunnen
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de kop opsteken als

hedendaagse situaties plotseling erg lijken

op situaties uit het verleden. Het huidige
lichaam raakt in de war en geeft opnieu\,v
pijnsignalen af omclat (hoofd)pijn r.er
bondcn is gclaakt mct'nog in lcven zijn'.
Letterlijk een or.erlevingsnlechanisme. Ik
ken mensen die vrcselijke hoofdpijn hebben
'vanwege aanvallen, zo erg dat ze moeten
ovelgeven'. Naal \,velhc aanvailcn veft,ijst
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staan, moesten ze zich letterlUk ovclgeven
aan iels,/iemand. of liep 'eer aa[\,al' (\,an
de vijand) uit op een dodelijke hoofdwond?
HOOFDPI.JNDOSSIER
In een 'hoofdpijndossicf in een tijdschrift las
ik een inten,ieu, met een \rouw, laat ik haar
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hier Monique noemen. Ze vertelde over haar
migraine: "De laatstejaren zijn de aanvallen
frequenter en heftiger geworden... Zo'n tien
dagen ben ik echt gevloerd en is het of er

de snelweg; een op wacht staande Romeinse
bewaker die van achteren beslopen werd en
een dodelijke klap op het hoofd keeg. Juist

spelbaarheid en de onzichtbaarheid van zo'n

derSelijke vorige ic\ens. die abrupr eindiBden met een pijnlijk hoofd - en waarbt de
ziel snel het lichaam verliet zolder precies

aanval vind ik het moeilijkst. Na zo'n aanval

te begrijpen dat de dood intrad

een strijd woedt in mijn hoofd... De onvoor-

ven erken en
afronden, waardoor hun huidige hoofdpijV

voriSe levens emotioneel

migraine verdween. Medicatie hebben ze
niel mecr nodiB. Tij.ropren mereen vorig
leven aan het hoofd te hebben'... Tegen

zorgen
met grote regelmaat voor problemen als die

hoofdpijnpatiënten die niet langer 'in het
donker plat willen liggen tot het overgaat'
en die weren dar er nee'is don dil huidige

geniet ik extra van de kleuren in de natuur."
Bij Monique staat haar hoofdpijn nog steeds

zielsenergie opnieuw incarneet. Door sterk

leven, zou ik willen zeggen: verdiep je in de

op elkaar gelijkende situaties (verleden/

in het teken van een emotioneel niet goed
afgerond vo g leven, een leveÍ dat ooit
eindigde door 'een aanval' (in oorlogstijd)
waarbij er een hevige 'strijd woedde'. De
vijand viel aan op een niet te voorspellen

heden) kan het huidige hoofd ineens weer

mogelijkheden die reincamatietherapie biedt
en kijk ofwerken met inzichten uit vorige

is de wereld prachtig. Dan eÍvaar ik rust en

-

'Trau matische ervaringen

uit voorbije levens kunnen in

moment, en dat leven liep af met de dood
('eindelijk rust, prachtige kleuren'). Op onbewust zielsniveau hecht Monique nog steeds
geloof aan die oude situatie, waa n ze leef

opvolgende incarnaties

de toen een strijd gaande was en 'aanvallen
steeds heftiger werden', maar heeft ze

begrepen dat daar door het sterven

l.ettertijk kopzorgen seven'

niet

indetijd

een einde aall kwam. Pas als ze dat ontdekt
en begrijpt, kan haar huidige lichaam oude

gaan bonken, steken en last kijgen van 'on,
verldaarbare pijnen'. Pijnen die thuishoren
in voorbije levens. Net zoal< de c iëir r iens

levens misschien iets voorje is. Met behulp
van Google vind je gemakkelijk reincarna-

lichaam nu doet, is vasthouden aan gedachten over pijn, verbonden met 'nog niet dood

hoofd voortdurend 'op ontploffen' stond (bomexplosie in een vorig leven), de cliènte die
zulke migraine had dat ze sterretjes zag en

prakrijk hebben. ZU zijn Sespecialiqeerd in
het werken met trauma's uit vorige levens.

willen, in leven willen blijven'.

Àlu.k,,ur' Lreeg rverhoor in een gevange'ris

NUTTIGE PIJNSIGNALEN

met ldappen tegen het hoofd, periodes van

Ben ik zelfhoofdpijnpatiènt geweest? Nee,

HOOFDWONDEN IN VORIGE LEVENS
Hier volgt een kleine greep uit regressie
sessies die ik deed met cliënten, waarbij
hun migraine- en hoofdpijnl,lachten te

bewustzijnsverlies en ten slotte steren), en
de clienre d;e bij iedere we5eluke migraineaanval wanhopig uitriep dat 'haar hoofd in
een bankchroef vastzat' (mafteling in de

dat niet. Maar als ik veel te veel helderziende
waamemingen achter elkaar doe met mijn

maken hadden met akelige sterferyaringen

Middeleeuwen). En wat te denlen van mensen die zo'n weselijke hoofdpijn hebben dat

den tussen mijn ogen, net iets erboven. Voor

hoofdpijn en niet meer passende gedachten
losiaten en zullen haar migraineaanvallen
voorgoed verdwijnen. Het enige dat haar

uit voorgaande levens: een edelman die
van

ztn steigerend paard afuiel en overleed

aan een ernstige hoofdwond, in het 17"
-eeuwse Engeland; een Viking die tijdens

p

mitieve stammenoorlog neergeknuppeld werd, op zijn hoofd, en overleed; een
Belgische soldaat in de Ee$te Wereldoorlog,
die in de loopgraven plotseling door het
een

hoofd geschoten werd; een motonijder in
Nederland in de jaren vijftig van de vorige
eeuw, hij droeg geen helm, verongelukte op

uit pure wanhoop met hun hoofd tegen
de muur bonken... In mijn praktijk kwam ik
ze

twee keer tegen dat zulke migrainepatiënten

voílgc lc\

er'

hadden Sehad dre eindigden in
een psychiatrische instelling, alleen hadden

tietherapeuten die bij je in de buurt een

'derde oog', weet ik zeker dat mijn voorhoofd
kàn gaan bonken, precies op dat plekje mid

mij een duidelijk lichaamssignaal: tijd om
te rusten. Ieder lichaam geeft zo nu en dan
(hoofd)pijnsignalen aí Als we die signalen
interpreteren en beter kunnen plaatsen in
ruimte en tijd, zijn we in staat ons huidige
lichaam én hoofd gezond te houden.

ze dat vanwege hun gekte toen, nog steeds

niet begrepen.
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Gelukkig konden alle hierboven genoemde
hoofdpijnpatiënten hun bijbehorende onaffe
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