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van Marielouise reageerde onbewust net zoals het li-
chaam van de oude zwerver. De man werd 's nachts
stomdronken opgenomen in het ziekenhuis, kon niet
meer op zijn benen staan, verloor de macht over zijn tril-
lende armen en benen en gleed langzaam de dood in
dankzij het verdovende middel dat hem werd toege-
diend. Omdat het sterven - vanwege dronkenschap in
combinatie met verdoving - niet begrepen werd, was

Geregeld teru g kerende nachtmerrÍes

Varig leven & apnetr
In een tv-documentaire zag ik een keer een man voor-
bijkomen die last had van apneu's, ademstilstand tij.
dens de slaap. In een onderzoeksruimte testteÍ1
doktoren wat er bij hem precies gebeurde tijdens het s1a-

pen. Ze wilden weten waarom zijn ademhaling stokte,
hoe, wanneel, hoe vaak en hoelang.

Als je goed luisterde naar hoe de man over zijrr slaap-
stoornis vertelde en lette op uitspraken die vaak r oor-
kwamery vlogen de pilotentermen je om de oren. Echter.

de man werkte gewoon in de bouw. Geen pilotenoplei-
ding te bekennen, zelfs geen hobby's die in de richtir-rg

gingen van vliegen. Over zijn slaapstoorllis zeihtj: "Ík
heb geen last van die apr-reu's, want als ik in mijn bed
ga liggen stort ik me zo inslaap" , Zijn vrouw had er wel
last van.
Ze vond het doodeng dat haar man regelmatíg zljn
adem tijdens het slapen zolang inhield. Telkens dacht
ze dat hij dood zou gaan.

Het vorige leven dat hierachter verscholen ziÍ, zal on-
getwijfeld een vorig leven als piloot of gezagvoerder
van een vliegtuig zijn geweest, maar dan wel een leven
dat eindigde door het neerstorten van het toestel waarin

bfrj jonge kinderen bevatten noga! een§

fnagrnenten uit vorige levens

dat voorbije leven niet duidelijk geëindigd. In een der-
gelijke situatie kunnen gedachten- en/of lichaamsge-
voelens een leven erop volgend nog nawerken. Na het
emotioneel afronden van het zwerverleven verdwenen
de slaapaanvallen van Marielouise niet onmiddellijk,
maat ze kwamen minder vaak voor en waren minder
heftig.

!:'

Apneu behandeling

26 Spiegelbeeld . aprl 2013


