
Toen Renée van ïhaíland terugkeerde, iiet ze

me het volgende weten: ?nze vakantie was

erg fijn, we hebben geen druppel regen gehad,

ondanks de weersvenuachtingen, waarin regen

de hoofdmoot uiÍmaakte. Bovendien wercl er ftink

wat puin geruimd aan de kust van Thailand waar

wij verbleven. Bij mijn aankomst kon ik van deze

hele zaak afstand nemen en zag ik in dat ik Song

niet meer was. ln mijn vorig leven groeide er een

kindje in m$n buÍk, maar door de trieste omstan-

digheden heb ik het nooit op de weretd kunnen

zetten. Ook nu, ik ben 46 jaar oud. ben ik reeds

enkele keren zwanger geweest. maar kreeg

ik telkens een miskraam te veruverken. Mijn li-
chaam kan het niet aan: toen niet én ook nu niet-

ap een bepaald moment stond ik op vakantie in

de gymzaa! van het hotel op de loopband, terwijl

er zich op de televisie schrikwekkende beelden

afspelen: ik kreeg razende overstromingen en

wanhopige mensen die door helikopters uit het

averstroomde rampgebied in Thailand werden

weggehaatd, te zien. De beelden hadden wat
mee van de beelden uit de TV-serie Mash' . dat

handett over de oarlog in Vietnam/Korea. lk vond
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het echt ontroerend. Srnds lk van vakantie terug

ben heb ik mezetf niet meer betrapt op 'wateruil
spraken'. Wel heb ik veel aandrang om te plas-

sen. '

Zelf was ik uitermate blij dat ik Renée zo snel

heb kunnen helpen. E-mail is vaak een handig én

snel medium. Toch is deze inzichtelijke hulp over

vorige levens níei te vergelijken met een uitvoe-

riger consult of sessie, waarbij met emoties van

de cliënt wordt gewerkt. lk vermoed dat de 'aan-

drang om te plassen'nog te maken heeft met on-

venauerkt verdriet: waterlanders uit het leven van

Song én tranen uit Renée's huidige leven. Als je

namelijk nog altijd niet in staat bent om om oud

zeer te huilen, gaat jouw lichaam zelf op zoek

naar een oplossing. Zo zie je maar dat tranen

van verdriet ook op een andere wijze het lichaam

kunnen verlaten... SS
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Begín augustus kwam haar 7e boek uit. geti-

ield 'Lichte zeden onder de zoden'. Musicalster
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Dirk !!lallaer!
Zie je door de bomen
J:ef àos *iet meer en
antbíeekÍ heíiou aan
elk inzicht in iouw
/eletionele
problemen? Dan
helpt hii u om die
knopen te ontwaïre*
en opniauw klaar en

hatder *aar ie rclalie te k$kec. Ën er is meer:
dankzij aer o,ccrrltë behandelíng kan Dirlr
Watlaelt ià hélpen om die problemen weei. 8§ te
Íossen, §en catrsutt kan írouwens ooJ{ perfect
vi* trerëfoon, p€r brief , of vía e-mail I

Alhsda
§al"l-ebau-t

Albsrta heeft heol wal
v*or iou iÍ pëtfo dö0/
,!§rdsrz.isndé
waarnemingen,
föekorrs Íy0orsper-
lingen via haar
uitgehreide calleetie
waarzeskaarlsn 
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Atbsrta zal iau ze§rgeír l4laÍ de foekomstvoa/ loa
brergea *en, &aal, zal tevens gaede raad gaven
tnrat{§ balan§$ike àes/iss/nger waar je zclt
gs§r, raadrre* ureet
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