
n::, ri. Het t oordeel hiervan is dat deze zielen in
i r: L'.udige lichamen sneller spiritueel groeien en
'í ' r1-iirn n'orden opdat ze in rap tempo vele talen-
r=: i-::len ontplooien. Ook hun paranormale talen-
r.- rlrdat ze die talenten in kunnen zetten voor
;-.;:.ele groei van mens, die1, natuur en onze aarde.

Heftige emoties
.1.-: ,rucle zielsbekenden elkaar opnieuw letterlijk
:::::.. het nieuwe lijf lopery kan dat heÍtige emoties
:::,i€pen. Emoties van liefde tot haat, van prettig
:j -::lerst pijnlijk. De algehele bedoeling van elkaar
-;:--eurv tegenkomen en herkennen, is onder an-
u::: <armische relaties in balans brengery sneller le-

-" 
=.-.slessen leren, eventuele onverwerkte trauma's

a-.L.-g aÍronden en verder kunnen in dit levery nu.
:r= dat je samen met iemand een vorig leven had
;,. =tr:\ ar de liefdesrelatie niet tot volle bloei kwam.
ï;: kom je juist nu elkaar in andere lichamen weer
::':É1 om alsnog geluk en liefde te ervaren. Stel dat
-r ::-. een voorgaand leven wegliep voor verantwoor-

-=-:ilheden of dat je bepaalde emoties niet aankon.
l::l leer je nu, in je huidige levery daar wel, anders
.'t ie[er mee om te gaan.

Een klein zetje nodig voor inzicht
.: .ie jaren'80 van de vorige eeuw maakten regres-
:,:àerapeuten vooral gebruik van geïnduceerde
l-.-pnose en lichte trance om cliënten tijdens sessies
:È:ug te laten reizen in de tijd, naar vorige levens. Er
k-... am nogal wat begeleiding aan te pas. Bij de groep
h*rggevoelige iongvolwassenen van nu, is gebruik
van rrance amper nodig. Tijdens hun slaap dromen
zÈ over gebeurtenissen uit vorige levens en/of over
irekomstvisioenen. Ze hebben spontane déja vu er-
l'ëringen in landen of p'laatsen waaÍ ze al eens ge-
ieeid hebben en ze herkennen makkelijker mensen
dir' ze uit het verre verleden al kenden. Met behulp
r an simpele meditaties of visualisatieoefeningen
kulnen ze in een mum van tijd bij hun eigen verle-
den(s) voor inzicht om spiritueel snel te groeien. Ze
komen in veel gevallen erg wijs over. Niet zo
rreemd, als ze spontaan of op simpele wijze toegang
hebben tot allerlei talenten en herinneringen aan vo-
rige levens. Wat wel lastig is, is dat hun energieveld,
hun aura, zo iil en open is. Hierdoor hebben ze veel
ia-;t van prikkels van buitenaf. Meer last dan mensen
die normale stevige aura's hebben. Gelukkig zijn er
speciale visualisatieoefeningen en grondingsmedi-
tàties om een aura steviger te maken.

ZelÍbij inÍormatie uit vorige levens komen
Cewoon gevoelige mensen moeten meestal wat
meer moeite doen om bij ervaringen uit voorbije le-
§ens te komerL bijvoorbeeld via lichte trance of me-

ditatietechnieken. Ook zij herkennen regelmatig
mensen uit vervlogen tijden gedurende regressieses-
sies. Zelfs al zien personen er in dít leven nu anders
uit dan in voorbije levens. Zielsenergie is op de een
of andere manier herkenbaar en voelbaat soms aan-
gevuld met herkenbare gelaatstrekken, gebaren of
talenten en voorkeuren die herinneren aan persona-
ges uit vorige levens.

Als reihcarnatietherapeute werk ik met cliënten die
traumatische gebeurtenissen uit eerdere levens wil-
len helen / afronden. Mijn paranormale gevoeligheid
gebruik ik daarbij om snel de juisie vorige levens te
traceren en niet terecht te komen in levens die er
minder toe doen. Cliënten willen immers graag vlug
verder met hun huidige leven en zo min mogelijk
tijd verdoen met therapie. Informatie uit vorige le-
vens, zoals weten waar je iemand van kent, kan
boeiend zljn en inzichtverhogend werken op relati-
oneel vlak. Dat hoeft niet direct 100/o therapeutisch
te zíjn. Juist voor de groep volwassen geworden
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