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Oorzaak:

uoriE leven?
Reïncarnatietherapeut Marianne Notschaele,de: B.lr eet sinds een halfjaar gezond(er). Dag snoepjes,
roomboterkoekjes en appeltaart. Hallo yerse grrre::e:1. tiuit en lvalnoten. Bij het boodschappen doen in
de supermarkt omzeilt ze tegenwoordig de scha:::: i' aarin chocoladerepen, snoepjes en zakken chips
liggen ln dit artikel vertelt ze over niet direct r r-r.-,r c. :and liggende oorzaken van gervichtsproblemen...
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REiNcARNATIE

arenlang bleef ik goed op gewicht, met hier en
daar een kleine uitzondedng. Wanneer dolende
\ nlitLilcn zich ielr rc graag en arrgdur ig aan mln
aura wilden hechten, leverde me dat steevast een ldlo

ol rwce in de plu. op. Aan m.j Uerende e-e'gie ran
overledenen had altijd meteen ztn weerslag op mijn
(energie)lichaam. Woog ik zomaar ineens eer paar kilo
te veel, dan wist ik dat ik niet-geïnviteerde enelgieën

rondom me had, entiteiten die innige 'vdendschap'
met me wilden sluiten tenvijl ik daar geen trek in had.
Plotselinge gewichtstoename zonder dat mjjn cetpa-

troon wijzigde, werd zodoende een goede graadmeter voor me om op tijd mijn aura vrij te houden van
'gasten-energic'. Bij een schoon lichtlichaam biijft mijn
Bewicht keurig op peil en kost het me geen enkele
moeite deze op orde te houden.
KOEKJES
Op dit moment zit ik op mijn streefgewicht, de afgelopen zes maanden laakte ik negen overtollige lichaamskilo's kwijt. Dankzij gezonder eten, lange wandelingen
maken ón dtzoeken waar mijn eetimpuls die uit ba-

was mee te maken had. Net als iedef ander had
ik in eerste instantie weinig zir om te kijken waar mijn
lans

onbewuste behoefte aan dikmakers vandaan kwam. Die
snoepjes en koekjes waren eenvordigweg té lekker Als
ik mezelf een keer zieiig of eenzaam voelde, a1 dan niet
maandelUks hormonaal bepaald, at ik meer zoetigheid

dan lichamelijk goed voor me was: snoepjes, koekjes,
chocoladerepen en overheerlijke stukken taart. Daar
kwam bij dat bewegen niet ccht aan mij besteed was en
is. Liever zit ik in mijn praktijk tegenover een cliènt

of

achter mijn pc om een nieuw boek te schrijven.
VOERTUIG VAN DE ZIEL
Lichaamsgewicht dat opeens flink uit balans raakt, is
een signaal. We kunnen zelfkiezen ofwe hier wat mee
doen. Je kuntje afr.ragen ofje ongezond eet, te veel of
te weinig. Vind je iezelf en je lichaam de moeite waard
om gezond en qua gewicht in balans re blijven? Mc]]s
Jdnd in colrr0r'c sarn0, een gezonde geest in een gezond
lichaam. Een lichaam is het voertuig van de ziel en dat
moeten we wel een beetje fatsoenlijk onderhorden om
er zo lang mogelijk mee te kunnen doen. Bij te veel
eten van ongezond, vet en suikerrijk leld(ers is de kans
groot dat de motor van ons voertuig, het hart, haperingen gaat vertonen. Vaak hebben we nauwelijks door
hoeveel ongezonde snacls we naar binnen werken.
Voorje het weet is zo'n grote bak popcom of zak chips
gedachteloos leeggegeten als je naar een spannende

film kijkt. Weg is de inhoud van dat doosje chocolade
bonbons als jeje verd etiS voelt en troostvoedsel nodig
hebt. Gedachten als 'ik vind mezelf niet de moeite
waard' kunnen ook resulteren in een ongezond eetpatroon, bijvoorbeeld door weinig te gaan eten. Waarom
zou je je druk makeÍI om je eigen lichaam als anderen
dat riet eens doen? En wat dacht je van een reden tot
bescherming? Extra lichaamsvet houdt anderen op
afstand. Met vetrollen en wijde kleding kunje, zonder
dat je dat misschien zelf doorhebt, een heftig jeugd
trauma (bijvoorbeeld slacht,-ffer van huiselUk geweld
olreksueel misbr-rikt verhrllen. Errra laa&ie. \er en
meerdere laagjes kleding zeggen op subtiele wijze: kom
niet te dicht bij me.
ONDER NARCOSE
Gewichtsproblematiek kent vele oorzaken. Moeilijk
maat houden bij het verorberen van voedsel (dik worden) kan samenhangen met rare associaties, bijvoor
beeld opgedaan gedurende de tijd datje in de baarmoeder vanje moeder verbleef, waar zij als zwangere
vrouw het hebben van een dikke buik verbond aan
positieve gedachten en jij aan'groeien en leven'. Zelfs
ondergane operaties ooder narcose laten soms merk
waardige sporen na. Uit een regressiesessie me! cliènte
B. kwam naar voren dat een co-assistent tijdens een

operatie van B. had gezegd: "Wat voor een letklep ligt
\ier op de raiel? De palienre d e op dar 'rorr--r -rèr

bij beu r.rstzijn was, was helemaal niet dik. maar ze had
deze nare woorden wel opgevangen en in haar onder
bewustzijn opgeslagen. Na de, o\,edgens succes\'olle,
operatie, bleef B. last houden van schaamregevoeLens
over haar lijf die ze voorheen nier had - en maakte ze
zich overdreven zorgen on1 haar hguur De negalieve
uitspraak van de co-assistenr 1\as een eigen le\.en gaan
leiden.
INTEREN OP GEWCHT
Onverwerkte trauma's uir rorige lerens kunnen eveneens je huidige lichaamsge\richr beinvloeden- Vanwege
financiële zorgen en een sÍess\ oLle relatie yiel een
kennisje van me in kofie !ijd Íazendsnel aí. Ze woog
nog maar 45 ki'o, bij norm I- 'erora \4er moeite rr
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ik op haar taalgebruik, hoorde
ik zinnen vooibijkomen als: "Al die zorgen, dat vreet
aan me. Ons geld is bijna op, we moeten interen op
onze financiën." Ik opperde dat ze misschien ooit een
vorig leven had gehad dat eindigde met een ziek en
ze had geen trek. Lette

niet op hem letten. Echter, door lichamelijke uitputting

gen om aan geld te komen, zorgde ervoor dat ze weer

en ondervoeding raakte de man ernstig vezwakt. In
koortsdromen, vlak voordat hij stierf, ijlde hij over gekookte, gebakken en gestoofde aardappelen. Victor was
in zijn huidige leven noch dik noch dun en had geen
noemenswaardige eetproblemen. Wel was hij chef-kok
in een .estaurant. van kol<en 'ging hij leven', zei hij

aandacht en geduld kon opbrengen om de dagelijkse
maaltijden tot zich te nemen.

aardappelrecepten!

mager lichaam vanwege een ziekte als de vliegende tering (tbc). "Maar", legde ik haar voor, "je lichaam hoeft
ní toch niet opnieuw mager te worden en in te teren?"
Deze opmerking, in combinatie met creatieve oplossin-

OBESITAS - TE DIK
Belinda Ramirez uit San Antonio, Texas, ontdekte dat
haar eetverslaving en overgewicht samenhing met een
vodg ieven waa n ze als Azteek verhongerde. In Ame-

rika is een dergelijk be cht onmiddellijk scnrdlií)ndl
In Nederland vinden reincarnatietherapeuten het
normaal dat ze in hun praktijken cliënten tegenkomen
met gewichtsproblemen en voedselallergieën \\àrnai

ncw.§.

de oorzaak kan liggen in

erva ngen in vorige levens.

Cliënten met zwaarluvigheid/obesitas komen \aker dan
gemiddeld terecht in vodge levens waar ze 1an honger
gestorr'en zUn. SteNen met wanhopige gedachten 'hoe
aan eten te komen' kunnen in een volgend

lelen na

werken en voor merkwaardige gewichtsschommelingen
zorgen. Na emotionele verwerking en afronding lan
zulke levens en loskoppeling van verkeerde gedachten

(toenjuist, nu allang niet meer), bltkt de innerlijke
honger gestild. Hierna houden cliënten doorgaans het
volgen van een dieet makkelijker vol en brengen ze
'moeten eten' niet langer in verband met in le!-en blijven. In de Engelse taal vind je die gedachtenr erkroping
duidelijker terug: to dic (steNen) - o.lict (een dieet).

PASSIE VOOR AARDAPPELS

ie niet zonder meer zeggen dat iedereen
die n- :. dik ls, een vodg leven had 1laarln hi,j..zi-Í
aan ci: r rEerdood stieri Cliënt Victor kram bij het
uitpluiz.i ', an één van zijn vodge lerens terecht in een
oorlogs!r.rarie. Als dwangarbeider moesr hii met zi.jn
Toc_. <i:'r
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blote handen aardappels rooien op het veld. Vanwege
de lÍeselijke honger drukte hij rotte, rauwe stukjes
aardappel achterover. Die at hij snel op als bewakers

iedere Leer. Tijn gÍoolste pa.sie? Erperirreiteren mel

- TE DUN
Cliënte Vem wilde wat doen aan haar overdreven hang
naar extreem siank zijn, ze 'kampte' met anorexia
en had zichzelf op streng dieet gezet: maximaal vier
appels per dag. In een consult besprak ik met haar
de impact van steNen in een concenffatiekamp in

ANOREXIA

de Tweede wereldoorlog. In haar voorgaande leven

hield ze het buitengewoon lang vol onder erbarmelijke
omstandigheden. Ais Joodse \'Íouw, gevangengezet in
een kamp, bleef ze op de been op een half kommetje
waterige koolsoep en een klein stukje beschimmeld
brood per dag. Graatmager probeerde ze te overleven, in de hoop op een dag uit de barakken bevrijd te
worden. Maar de oorlog was nog lang niet afgelopen
toen ze stierf. Haar dagelijkse gedachteo draaiden op
het laatst om hoe ze dat ene stukje brood kon verdelen
over de hele dag. Eigenlijk deed Vera dit nog steeds,
maar dan met enkele appels. Voor haar was 'overleven
op weinig' een teken van sterkte geworden. Sommige
hedendaagse anorexiapatiënten zien eruit alsof ze nog
steeds aIs wandelende skeletten in gevangenschap

rondschuifelen. Dat wat ze per dag van zichzelf mogen

eten in kleine stukjes verdelend om de dag door te
komen. Juist bij jonge, hoogsensitieve meisjes (en
jongens) kunnen gebeurtenissen uit een vodg leven
en ervaringen in het hier en nu door elkaar lopen. Als
de deur naar een vorig leven toe nog op een kier staat
omdat het sterven toen te pijnlijk was of niet goed is

begrepen, is het kijken ir de huidige spiegel, naar wie
je nu bent, moeilijk. Zulke gevoelige jongeren zien zichzelfwel, maar herkennen zich niet (meer). Situaties uit
verleden en heden lopen door elkaar. Hun verrekende
zelfbeeld kan verdwijnen als een sterfeF,.aring in het
voorgaarlde leven aisnog emotioneel verwerkt wordt.
Hierdoor kan de huidige persoonlijkheid gaan beseffen
dat een extreem mager lijf hoorde bij een vorig bestaan
dat bUvoorbeeld eindigde in een gevangenenkamp, en
niet bij leven in het hier en,nu. Daatuoor is een gezond,
goed geproportioneerd lichaam nodig dat normaal
gevoed dient te worden.

ANGST VOOR DE WEEGSCHAAL
José, een helderziende vrouw met een eigen praktijk
in paranormale waarneming, was 'aan de zware kant,.
Sinds ze boven de honderd kilo woog, durfde ze niet
meer op de weegschaal te gaan staan. Ze zei: "lk ben
zo bang dat ik mijn eigen doodvonnis heb getekend
doordat ikjarenlang te veel heb gegeten. Ik durf niet

meer op de weegschaal te staan om te kijken hoeveel
ik precies weeg." José ontdekte dat ze in een leven in
de Middeleeuwen een paranormaalgevoelige vrouw
was geweest die verdacht werd van hekenpraktUken.
Ze werd opgepakt. Voorafgaand aan het te vellen
vonnis, of ze heks was of niet, werd ze gewogen op de
heksenuaag. le dun e_ ie maget \,\a) synoniem \oor
kunnen viiegen a1s een heks. Hoeveel kilo je woog (of
als de waagmeesters waren omgekocht) betekende
het verschil tussen leven en dood. José belandde, net
als duizenden andere onschuldige wouwen, na het
wegen op de brandstapel. In een volgde incarnatie
konje maar beter te zwaar zijn, had ze na dat leven
besloten. Samen met José werkte ik aan het bijsrellen
van die overtuiging. Maar ook aan het loslaten valI

LIPOEDEEM

In een tv'programma vertelde eenjonge vrouw over
haar stoomis in de aanmaak van vetweefsel, lipoedeem. Haar benen, vooral haar bovenbenen, waren
uitzonderlijk dik. Dit in regenstelling tot de rest van
haar lichaam, dat wat gewicht betreft normaal en in
verhouding was. Ze vertelde hoe lasrig het was om
zich voort te bewegen met zo'n 'dikke kleilaag op haar
benen . In combina tie met war ze nog meer zei. zag
ik plots de beelden van een vo g leven van haar dar
hiermee te maken had: steryen in een moeras. Ik zag
een oudere wouw wegzakken in de modder Uit alle
macht probeerde ze uit het zuigende moeras te komen
door zich op te trekken aan grashalmeÍ op de vaste
ka4t. Benen die steeds zwaarder werden... Een lichaam
dat wegzonk in een natte blubberb j. Iemand die in
zo'I1 situatie stedt, kan gaan denken 'als mijn benen
zwaar aanvoelen en omgeven zijn met een kleilaag...
leef ik nog (net)'. Dat klopte toen, nu niet meer Zulke
sterfsituaties kunnen opnieuw in herinneting gebracht
worden als omstandigheden nu lijken op omstandigheden uit het verleden. Een dergehk vodg ieven afronden
en beseffen dat een kleilaag omje benen niet nodig is
nu om te (over)leven, kan ervoor zorgen dat onver
ldaarbaar lipoedeem vermindert of verdwijnt.

LIJNEN
\4akvoordat

ik- zes maanden geleden serieus begon
met gezond(er) eteÀ en meer bewegen, verbrakwiendin
K. per e mail, van de een op de andere dag, de r,,riend-

schap die we al een paarjaar hadden. Eerst was

ik

onthutst en verd etig, daarna luchtte het gek genoeg op.
Pas toen realiseerde ik me dat ik gedurende die wiend
schapsperiode enoEn veel tijd en aandacht aan K. had
gegeven, ik was langzaamaan meer haar gratis therapeut

geworden dan \,Tiendin. Ons contact had zich verre van
gelijkwaardig ontwihkeld, al had ik dat niet dooÍ Het
bekende liedje: als helderziende zie ik veel bij anderen,

maar niet altUd bij mezelf. Het sloop erin dar ik telkens
tUd voor haar \,Tumaakte en haar op allerlei manieren
hielp. Met gelijke tred slopen de kilo s er bij mU aan. Had
ik mUn gewichtstoename sneller als lichaamssignaal herkend, had ik mogelijk beter op mijn grenzen gepasr. Een
wijze les in wiendschap. Hing ik ee.si nog uien me! K.
aan de telefoon'lijn', nu had ik ineens zeeèn \.an tijd over
om buiten te gaan wandelen en aandachr re schenken
aan mijn eigen lijn. Ik nam een andere \Tiendschap onder
de loep, waar eenzelfde energiegrens-probleem speelde.
Die relatie verbrak ík. Nadar beide \riendinnen energe
tisch gezien niet meer aan me r asrplalten en ik mijn be-

entiteiten die ze van cliënten in haar praktijk had
'oveigenomeD' zonder dat ze dat wist, en die zich in
en rondom haar energielichaam hadden verzameld.
Voor zover ik weet, is ze nu weer in balans waar het
haar gewicht betreft. De angst voor de weegschaal is
weg, net a1s de gast-entiteiten.

wegingswijheid terugkeeg, kÍam ik eindeiijk in balans.
Nu ben ik weer netjes op ge\lichr. Sommige rrienden en
kilo's moetje loslaten om verder te komen. o
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