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'Het gaat om de stroom 
onvoorwaardelijke liefde, 
daarin zit helingsenel'Jlie' 

V .. ..... rMulle 

AMSTELVEEN _ Het 
verwacbtiugspatroon is 
al snel gewekt. Waar
zeggen, lIrotb.rtleg
gen en paragnosten 
zijn vreemde types. Ze 
leven in een wereld be
dekt door een wazige 
blauwe Jomanda
s luier. Een wereld door 
velen onbegrepen. 

Querine van Emmerik 
en Barbara Nanl!i&a zijn 
"""omwJ _, . 
Toch kan eT pn Joman
da-karikatuur van het 
twee\ll worden gesc:hetst. 
. Nee, om te zien zijn het 
twee Jonge frisse meiden. 
Niet.l bijzondera. Maar ze 
zijn toch paranormaal be
D&fd? Jazeker , de dames 
nebben er zelfs hun werk 
~..",...,. 

. Qumne wNt 111 van kinds 
al aan dat ze helden:iend is. 
Ze Ui 'dlnaen' en ze wist 
·dlngl:'n'. 0. kleine Querine 
"t"OeII zichzelI al: Warom 
voel Ik dit! Waarom zie ik 
zoieu" 

. au;. kJueenoolJ" vonden 
:~rine ....... Hn ..... _nf. 

Hierdoor kwam ze vrij ,..1»
leenl te lewn. Querine .n 
zelf ook te twijfelen. ~n Ik 
nou ~k ,""'ol .. cfe wneld ,..k!' 
Het _ de wereld zijn ce
_ , ....,1 veel voorspeWn
,..n en gevoelelll kwamen 

"". Een moeilijke tijd voo.
Querin.. . Ik wu nopl een 
flaP\lit ," vertelt ze . ..so"", 
vertel je dan dingen die Je 
helemW niet moet Vfltellen. 
Nu weet Ik liet beter onder 
~ntrole te houden. " Barban. 
YIIlt aan; ..Je leert )ezelf al te 
lI.uiten. Nltuurlijk krijc je 
InlonnItle door. Maar je UlII 
pool _ l1li er naar W'OI"dI 
...".... .. 

Qumne (71) en Buban. 
(28) hebben ';'nds kolt een 

. • ",,"n pralrtlJk."Op aallitven 
Van het ArbeIdsbureau en de 
.0<:1111. dlenst ," legt Querlne 
,urru.cbend uit • ..BIJ de o~ 
nlne van liet ~veenle 
Cen\nlm Werk Inkomen 
ICWI) _ Ik ~ om 
Wotbarten te ~n.De dl· 
redrino van liet "kbeidsbll· 
!"NU "t"OeII ol Ik hier niet 
~ "'" wilde. Ik rIOnd 
op d.lI. moment I""'""~tn 
bij ....... De directrice ver
Wefl me door naar het 
ADAPT ·proJt<1, d.lI. }Cl",.. 
~ko....uge ondernt_ro 
ondente\lnt. " 

Zo hebben Ouerine .. n Bar-

barIo nu een 'praktijk ,;;ü.r 
"'tod, .. rttn worden ,..ltgd, 
hypno- en 'tglesai-otbtnople 
WOIlh ,.....-ven en worllal>of
worden cehouden. Dar.rnauI. 
Ilimu!eren %t bel eq (emotie 
quotlfnl) binnen bedrljven. 

Met bel I .... van taroI
kaalten klJktn Querlne en 
BarbarIo In het verledtn, het 
heden en de ~kn"",. 0. 
hypno- en ~ethtnlple 
.. een 1p&11 hooldstuk. Qum
ne: "We b~",..n mell211 met 
Itr$ door middel van een 
lichte lr"Inet teru&: naar hel 
verleden . In dat "","leden 
sporen we de (II)nIalr van 
-op." 

Met ondenteuni"" van 
mU%lek Itlmuleren Qutrlne 
en BarbarIo de 'klant' om de 
lichte trance te be~iken . 
Querlne: "We gebruiktn ont· 
spannlnpoefeninaen tn kun. 
nen door middel van p..un 
een u-ancesutua bereiken. 
Wanneer Iemand in een tran· 
ce .. kan hil praten vanuit hel 
onderbewuste. We pan dan 
teruc In bet huid,., ol vorig<" 

\. r ... ril 
o Batba,.. ]1,'.,.,.;.., • .... Q Ut ....... , .. .. E ... _riklll ill/J' prak/Ijk. ..... '--Quo<. -~-
levtn ." Babarl legt ult : ..Je dle knchUon weer tenae- denlolrtera.~ ban .. dlarnaast IIgmU-
kijkt".." een film ww- je haald worden. Van de week Barban.: "Het pol vooral deerdIn dephlycholocle. 
zelf de hoofdrol In speelt. hId Ik hier een melaJe die om het . Umuleren v.n de Ab.-lot een ~he 
Hierdoor zie ie de oorultt n ...... ex.vrlend mar nlet kon Itroom van onvoorw .... del!J- vraag: gaal de praktij k van 
van der\reSS ~ ~n. We hebben toe!'. ke liefde. In dle otroom zit de Outrine en BIr"barl een p-

o. hypno-' en regreAlethe- _~'tOlntetrail' gedaan. Eoen hellnpenerl]le. Hoe .terker de ~komst tegemoet! .,J.! 
nple wordt op Jbpraakgege- dag t.ter belde ze op , te hMI de lltldesstr-oom, hoe meiler Wij worden çoot, heelgoèt. 
ven en .. individueel. Maar ove~ weer zin In e~ ..... lermnd ,.._. Zonder Uet- DM heb Ik In een rbueel 
~ en Bar-bfn geven "em a1weerv..rgeten. de kan _n nameUjk nlet ...-zien: ugt Querlne over· 
ook workshops WIW meerde- Naut de part!cuUere levtn. En dan .... uurUjk tuigend. Lopeh, lUIden ... 
re _ .... n .... kunntn deel· Il\Iflrt zijn Qumne en BartNo· tent de liefde __ JHeIf. e %ternooitaan betOnnen. 
nemen. Deze t...w."'fIM ra ook ottief op de zakeUjke moel tent jer.ell Uelhebben , 
worbhop wonll in liet .. eek· markt . .H..t _!.ale lOlJlIK1. wil je van een ander kunnen 
einde gegeven en beh.andeh hinnen een bedrlJfWft"d IIOJ' houden. Dat .. een cllch~ 
vertchlllende onderdelen. al vJak w"llX"'ll"\lkt. Bedrll' mar het lI.lopt voor de voUe 
We beglnnen met het leggen ven !:Ijn er nu lIChter geko- honderd procent. " 

• b.lrten en mediteren men dat het eq Van de werk. Qutrine benldl"\lktdM niet 
~gaan we mtt de odem: nemen ",:,k belanltrlJk .. voor Iedereen bij baar terecht kan. 
halIne aan de slIrc btt ... het functioneren bh,nen H n Jk moet voe~n en zien dat 
noemde 'rebirtht":'. Met ' re- bedrljf. ~ij nemen eenlf"Otp de mtnltn erun ~ Eljn. 0.1 
blnhlrc' kan je een _rt van van ~ tien man e n ze er klNr voor ziJn. ~ 
utue ~en Het _lt zetten dle aan om hun ema- hMI Ikeen man .... de Ujndle 
-wf er eham~ d __ bet Ua te uiten. Bedotllnl: b het wel 'eHe' met zijn &HIn bn&I 
Uchalm Itroo t Er komen eq ol? te .,hroeven zoGat hel wilde komen. o.n _I Dr. 
___ ._ . .m ..... __ van .... bedrijf een betere ' lftdbloek ' dIe mtneer vrlendeUjk dat 
"">UUCa n u~, ro "1ll:' ., "~_ ~ ._ lewn los · verteh Barbua . e ....." m .... HnI m~ ..,.. 
over de w~rksbopt ndank! dat btt werk van roglromen. De menlen moe-

Qumne houdt :.u,h daar- de belde dames nopl ene e n ten duidelijk willen. Wit .tjn 
nUIt nOf]: be ' met hel. Ijl' vUi over kan komen , weten lIleenmurbegeleldlrc· 

brR :I: Ijamlllilmt ~ hel. op een duldeUjke ma· Overtg.,llI" dIt 'beplet· 
mankt e'~k Het .. ~~ nler te rN1atIveren .• Ik heb dl.,.- gediplomeerd . Querlne ::u zo de ~van de Inclla- een heel dankbMr val< : ~ en Baihuir. hebben allebei dil! 
nen. ~ een verbroI<~'" Qumne tevreden . .Het It" beroI:~ltidin( voor hyp
t.tie kan '.,.,..neI bij- beurt vaak cenoec dat men· no- en .tgt letheraple en 
beeld veel ']o-Khten .... tlJe- Rn mij ~wen dat l.It Ikhaamswerk bij bet ATMA· 
:oen Jo hd>t dan ""n hoOP hun laWte boop ben. Op dat Inll.iluuul ,..votcd. T\!deno 
~e In Je 'u' geotoI<en. oeenblikmoetmtn W<!lopen. dHe opleidirc (op ht»nl
ErterlIIe die k k"!!IJt tN:nt. liaan voor be!ceen wij doen . v",u) hebben Qumne en 
!)oor een 'IOOU~' .kunnen WIJ zijn immen &ftn WOn· BarbarI elkur ontmoet. Bar-

00 po;;' ....... __ .... hypno. 
en ,ogressielhtrill4 .. 1100-. 
00 dHInIomtl<-.t. n voor de 
tweeclaagse workthop d .. ón ""'
-'<.einóe word"! QIhouden 1». 
"'_ / 300' . T'" Ouorino yOn 
Emmotik: 647407t !el. a..bof. 
~6&f78119. 
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'GROEN IS DE ' KLEUR 
VAN MIJN VERDRIET, EN DIE 
ZIT I N MIJ N H 00 F D' 

~il)A(T~I(1 ....... 1 .. 1 .on: "NofmaaI cesPfObn..,.. ik niet ... oneI 
om oftprMk met _ ltypo'Io<I<Mnptut maUn. ),Ua, .... nneet er bij 
vr..wonIl ......... wie ... ·n ..... wil.~rll .... ~op. AlIHn: 

IeNgun ..... om """' \evotn '-ft ..., mij ..... zo nodiJ. v~ 
mij iI ti ""'.....,.., te wrwten in hel \evoon dot ik nu lft<L Van trY<>

.... bad ik ..... Iorbara bHprolen dat ik..,.. ""denken_"" .... , 
<tie ik ", .. elf wil .<dltn. EI is om upoa.aan merelf dl' ik _Iend 

vind: ik kon pdad>ten ..-ólijlE 1ooIa ..... Als "'" iottI 
'Op de zolder die d .. arui~ blijfllwt maar door nUjn hoofd maJ.n. [rn kl<in 

....,fIict un ik in mijn hoofd 101 _ onorm probloom <>p
ik zie, hangt een b/I • ...,. Da' ........ n .... !s uitp"",pun' __ do_ie. 

Ik ""'I op btd pan ~lII'tn met m;jn ." <lkh •. 'Ontspan 
bedrukte sfeer. ;oen adem in..., uit,dln.w;. .... rbn dotje ,<Hd._. 

de. _p.okt' , """ B.rbafll_ WO! ..,n II"Jd: •• inJOo., denk 
Het woord ' strop' Ik I!IHN. En ba ... tem doe ..... donken un .. n ,,"w_ 

.~ndjot "' .. .-..- ik ooi, ~'i"'f. probeerde VI n het 
galmt door roktn .ft. k ..... n, Ik kin Hn lachbui nietonde,dNkUn. 

'Geeft nier', ~.~ hrt>lra. 'dot muk ik ~,~, 
mijn hoofd' Lu,je mUI we, .. kbn •• t«<Dverdfi na.r;'k.m,Jeon. 

d.rbewulle !t 11 bOlil met h.'iIO"" wur w ... n gun 
_rktn', Ik ""'"'_ .f 0/ he, m. Zlllukken om in U.nce ~ .. ken. 
'We lo.n etn bortleide f.nt .... dOfn, S.ol i< et" Inp V<>OI'. Bij olkt 
uode .. kj< d~ wo,in de tn~', •• rborl ~d. m. doof et" bot. 
.wn 11'" lopen _ ..... bo" op en <!oor ... n veld vol bloemen, Ik pIO
bet-r .... 11IH WIt ""&1 ZO pd "..".Ujk in ~ ;""lden.·Op de bor, 
...... Jt etn 1"'"1 ... ZIt jollotm1 Hoo ziet hij t1UÎ11' T .. plekke ... "";n 
ik d.t hij t1UÎ'Dot &la ..... .--. .pook. ~ fOdun,., ;" ..... "';1 ... 
Wild. rit .... , ..... of hO< ik erbij kom 011'1 dat .. ~n. 
"VIIIlofbiJ jo _t ,., ...... bftft'. >qt II.orbano. Ik wacht. m •• r Of 

k ...... ' niks. 'Wil jo botm misochiett ietI "".genr ~. ik.ou och. nioet 

_ WlI~ "c.dt nkt. _ ..... .......... 

Wft1 ........ Ot bttwiJitl ol or .... ittI pat 

gebeumI. h!batl ..... " .... do *' 01 It 
lopen. Via ..... trap kom ik bij ..... mand. 
'In de ................. h .... Zit jo """1' 
"Ja' •• n_ ik. ... ik kin bot huil hHI 
duidelijk _hr;jYtn. "Kot it WIt .......... 
dUp&MOn. !WH ........ on ..... cIe>.>r in bel 
midden' Ik P .... , bInnon .... loop wo. 
rond, AlIlorbano mi ........ w.tik Do._· 
..I ik .............. ,..-1rI .... opk ...... Het pot 
eigenlijk .. nHlf, WW hot kom ik ..- .... 
bij. """"' ik ..... 01. Ik kin in principo .u.. 
...., Wit ik wil. Wil. het ..... ,., Wit in 
..... opkonlt. 1I b1ijkbaar .... 1o ho. moel rijn, 
~.rbo .. """11 n ... ót ,fot,- Zonder 1\1 .. 
denken •• ntwoo:d ik: 'OrI\I.a<htiC- oubol· 
lil'. W. pin nl.' de lolde, ttn ",im.t 
me. ochuine muren en brutne balken, Ik 
_I mt er ni .. ptt .. i .. Er hlnll .... bo· 
d", .... be<lomp ... fot" InHOO komt erin 
me op dot di. I)"plOCh etn ",Im .. ia ...... 
iemlnd lich lou kun .. n ophonrtn. Ktt 
woord 'mop' plmt door mijn hoofd, Ik ~ 
me niet pd Ik !ia" rillen op bed. mijn 
odemhabnl p.t .... 1 .nel Ik mjlbel ba· 
n.uwd. '[r kin niks gebNron', 1 .. 1. Iortlan 
..... geNl~ Ik wil dot dIt pvotl ..,.1 'tG?< 
'Welft kloN:- bftft di. btnauw<le ..-lr 
OIUJI d . 'OUrl'Hlr toep Ik. ~ 

Regress ie-therapie , wat houdt dat in ? 
Uet Itypno- an '''P ... ;o.t1t .... 
plo k .... jo a_ ... 10 problo' 

....... on licbl_liju tl_,.,n 

.,. ........ n ... rbotlpon. Door 

midclel .. n ..... bch .. ,,.._ 

-.I ~ .. ""," ... clu ""Ol bot 
~,_ • in ... , h~idip ol .......... _n ....... ~de 
.... ook ~.n jo kltch .... ~"nt 
.-Ind .... "ia jo jn ".~ bent. 
prut ~ ftn,,;. ~ 0""",_'_ 
'0 . Ilo< I ....... 1>11 ... bewust· 
tlJno-.tond. ~ie te ...... \ij_ 
I. _. daad,omen. 

n....po"" "rbor. Nanni",,, 

"[en ... ,""1.· ..... 1. betlint 
..,.."n in ... .. ,HP~k. Hierin 
"'''01 Ja W ... JO ..... In h., 
1 .... " .n w it Je p'Obl.",.n 
liJn, 0. " onee betI;n. m ..... l 
mo' Hn baioioida f.n' .... . 
Aln d. hond ~In l o'n fo" ... i. 
... d. ' her.po'" d. diepte 
•• n do ... nco oll .. m.. AI. je 
.Iletn Hn kMr wil, klJk.n ..... 

"n ... , ... 10·_10 Inbowlt. 
.. I do thoropo'" a.-.oor zo ... n 
~,jo nlo, .. h.N, _d, .. . 

<onlron_ ......... JI ._. 

Tijden ..... " .... 10 kun J • 
...... """ _Ion. onuettOn 
In pooi_. ho JO ~.n pion 

-JcoIIIIH '" ........ d." 
hn .. pbken ......... " noor 
tie diepere betekoni. ~.n ~ 
emotiot.n _In_ die dj" 

On ..... n. Oiron 'entUOIn 
....... n -ic_nio ........ 
lij k. m ....... dJn d .. , 
m ............ IH 'tOO' nodIJ:. 
AI. er problem. n liJn In h .. 
h" idi .. _n .ol JI ""detbo· 

W\I'" .. ,,, d ....... w.rke ... • 
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ZI J GINGEN IN 
• 'Okf. d;. wil;' ~ruit _ . Lul 'm uÎl;'lkhaam.tro

men' __ 1 diep .dom ik ... on ui. om MI oke~l '"'e& 
,e krijlOn. Ik 1 ... , wi, door mijn (klu..", ItrOm~. Bij die 
kleur denk ik .on held .. , blonk en frit "" _I ik me 
toed. Hellngs!i&'O ae-1 i . .. es. !n,u_n r.al~r ik 
"" d., h .. to<h i"lukllo om in n.""" Ie komtn. Ik ben 
in ft" .nd • .., dirnrnolt. 0. hypr>oM zelf is niet en .. !Ic 
_I pr«in w .. , ilbon tn _. Ikdoe._ ..... dO! 
_lende ......... 11Iad ik -"I"'" con_. 
Iorban ..... " .... 1>1 ...... J*k Ie pan dir "'" wilir-
hftd ft! .. nrou-.. JHl\.1n pdochte lil ik in mijn bod-
'Stel jo _, """ a.n..ra. 'do. de ......... opmpIl m;' 
ohdo.bowuste binnonkomL """ ..... hij tnJit1" Ik ... 
bHlden van d .. "lfdo ftl"Ur dir Ol' 6t bo'l """",, r.." 
• pook. ol eigenlijk mHl' .. n 100ft monnik in .. n witte 
pij. 'Wil je hem ieu ot'I"n, of wil hij jou ie .. ,,",IOn' 
Miu<ltitn wil hiJ it leu ~n ... n ,ymbool bijvoor· 
betld', N<t als op do bor. kom •• r n!eu in me op, en ik 
IN. mijn ondtrl:>tw>.>o" _r "'W.n. 
..... Io:bo:. """'C' w., ik nu wil~, zes ik d .. ik ,.,. 
.... Ufl wil tijkfll in het hWl. Aan ... ...,. kan. ben ik 
.......... ~ I'IUI,"" de andere Un' oînd illwt 
et" bHIjr mI- Ik p '""" ..... de .......... Ik bon nitI 
MnI-. _ dit "'"'" 10 "'* "'" een doom in Iwt 
q. il P op .. " l:iJtjo 1tN.n en ptCbH< 'm ..... te ba· 
1011. Ok. Itefl alo ik d.t heb ,..toon, ha~ ie n """,, 
I_n. besefit d., hel net ... _I, ,10 de gedoch' .. dit 
ik .'ffib ru., ui, mijn hoofd ~.n letten. Die einde\ooo 
malend. gedoch, ... 
krl>on wil me, mo 101\I" .. n ..... do HrSto kM. dar 
ik ruikt gedxh!eO bad. T.,..;jl ik nio-uw>gioriJ bo-n 
naar wo< ik te ziotn triJi- ",11 klbora: 'VIjf ....... drio. 
..... , HIt.. nul·. lij oul .. 1t allHn ....... wit. Een wi'te 
fIIim ...... '-~n. V_ mij ia ..... , .... _lijk 
do, ik die vroegore 0"IY0rin:I noc nitt .... wil"' ..... Ik P 
doet HO ........ en kom dan tot mijn verl>azin, ... odI' in 
Hn paltio da, ik """'!ten Yin Hn vabntio in ZWd· 
$pI1"IJo. Dit ia .. kfl nltt cIt __ p<"", van mijn dwan,· 
pdochten. B,rbo .. ono" of Ik _óo, wil iUn. mlO' 
Ik oind hel wel mooi "weef' _ nu. Ik _1 mo nu 
bHl pd. en ik wil m.' een pretti, pvoelt<rugkom.n. 
W. oindi .. n met .... ""'h~9. wurbij aa:baro miJn 
or>cItrbe"." muMtit. HHlllnpum kom ik 0VHeind. 
ik w-ond het HI1 bijzoncIt .. orvarIn&. alIHn die otrop ti, 
me noc dwa:o. Zou il: _ In _ "fOriJ _ mlf· 

moord hebben ~I krbo ..... 1' ......... 1. ~ 
dood... _de mop oymbooI ....... otaot. moet je _,. 
<On alo _ .rstuitina .... het oudo. op -. naar ft 
rueu ..... w. komen .. mtn ... ' do conclusie do, ik mlo· 
ochien noc Hn pu' _in ..... kunnen cloon om hier 
_der .. n te _,uno ik ,prHk met ha .. or d .. ik dem 
_tie Hn,_ P'" wekenop mo in Loo, w •• ken. en.r 
don ow. nadenk or Ik OrmH doof wil iUn." 

o . ... <tI. vu .h ' h u.pu •• : 
"He, duu.de OW" voor A.Mh iK ".~ "'Go ... u. 
"" ..... k",,, ....... lIeft>te """,in 100 . Zt boq"" 
bonGuUHI ~ d.t 9<, •• "4 ti"9 -. he, Held """ 
"" .,,"'. Voo, ....... k. ia hot". "",,,., _ ri<~uI/ 
'" 4 ...... ,. pl •• lO , ... u .... C-- ,,,i4<101 von .... dit. · 
tie ....... in kon .. I ............. voor nc~u!J t< _,... 
'" op .. ko ...... ..- "'., belo",.;j\ IX>O' ~ •• r i •. " 

REGRESSIE-TH ERAPI E 

'Opeens doemt 

het voor me 

op: bang 

om afgewezen 

te worden ' Quorino.ttIt ............ t.Zt ....... ,he!..,· 
~,e .. u ungtflt _I lt uno 
kon . Al. he! .. _gil. iI het ro--.. Zt ... 

Hn kopje ,hH. we rou" Hn ,ip'ot ... lt ..... 1 wOl.,..' mijn 
lewn. Ik .ogdll I~ rM .... 1 wil c<on«ntm"on op reiltin. Omd .. 
WI. nu ~ Hn vOl' PO"""'" iI mijn men. Relltieo YOI .. " 
.!bar op, ;,do, •• ontM.haU}Mr. All d. ",lItio _ juf duurt. 
beain lt het minde< leuk .. oiJ>den. Dan oullol. he! noc ..., 
half jaar woon. ..... ik Hn ............ nkom. En ~ dl<r ~ 
...... Ik wil ,.... _Itn wurom il: do, ... doo. v_, il iD "",..,. Po IRk ik drio _ die IIttrt .... 
.. _ il: nu ... in he! """"" QuoeoiM bokij"kt .. en .... dat ik 
1nH''''''' mijn..-I _Iui<te=. Do. il: t<.,.1 un Hn 
m.-u_ periode beJin en dil dOl .trno ~ ridI meebrtnct. 
Verdor """" ik me mHt """n I"n .. eu.... t.te kw.tobN,der 
opotellrn." mijn ....... 1 del.n me, Inderen. om te kijken wo. 
d. re~ is. Klinkt ho .... nboo •. 
Ik p Ugon op HI1 .... Inf, ontlpon me en Quorino bep,' ti 
pnten. "' zie _ Inp '""'" me .... ~ u ... die il: afd.ul, tak 
lt _der ...... Na tien Inden hoer il: in tnn<e .. ziJa ........ il 
bob het ar-I dit 1t Of noc helemul bij ben. Quorino hHf\ 
"""' ...... HI1 boopfd. ....... lt til !\ib. AIIeerJ ........ En da, 
blijf! bijna de hele ..... ro. Ik pn>boft he! ...art ...... blj-
1"" .... komeft lid>!c plekken '""'" lOfUI. MuI lOCh bb)~ he! 
......, ..... '-toen. Het zit ""_..,......, momen, niet ollHn 
..,...,. ""'" mijn Of"'.. lt ..... f in he, .... Irt. En _l niu. 

fYert lijkt ... wil ti ~u •• " : d. !kht< \'lek 
nHm' eIe vorm .... von H" bo • ...-dfl 
en il til _ foe-No. Woll lt ):.on .. nib 
...... ...el noc 0,"," nlb..n """' bHld _. 
dw-ijn, ........ 
!lor> tooit Quorine he! ...... oen orwitfc 
~ u pl' pnt,en met mijn "wiju ik·. Zt 
on", or il: SIIunne "'Ol will .. on ukken. 
,n dat "bourt ook. Ik voel me \euo.lijk 
ondo. m .. ,lr .... WiJd.n. En er komt i ... 
ando .. voo' torul- Q\I.ri". .... " wtn.,.., 
ik bon bfJonn'n die muur om me hoon ti 
bouw ... tn .... mIjn .-iron v.rbazillllnl· 
..... d il:-. ·Otftien· WI' er ee!>t"U.eIe op 
mijn dortin>del Toon ... h ......... we ..... 
Dolf\.. on dur heb il: he! hoolw., ~lr. 
p!tocI. Ik wt«l rueI .. ocup ..... d op KbooI. 
hId "'".,..n vrienden .n._ 0pH-n0 dooml 
.".".",. op: blnlom If ......... n te """dfn 
!.lijn "1rij~ ik· _dWl)"' .n SIIun". mq 
wet< t<rugkomen. T'fUl nu.. het zw:ou. 
W .. ' niko mH' aobeurt. 
Q\l.Iinf t<l! Vin Hn ... lli ... en ik ontw •• k 
..... ui, mijn ."nu Soort Vin. "'"n. i~ ben 
.. "'" M' 1M1enI111 blj. Ik _I me misse· 
lijl:. moot n !Mb on ...... nd. hoordpijn. W. 
drinken noc _I _I:opjo ~. maar och' 
in " .. lom .... en""k ti _ ..... ben ik 
III01 mH. Ik wil """ Hrt dine: ...... 
In eIe ... to blijf il: .... kwoltitr1je stil .i ..... . 
Ook ol heb il: tijdeno eIe _.~ woini, .. . 
nen. ik 1Mb Ilo. idee dot •• beol _I iI 

Dit zijn de 
therapeutes 
."b,," "' onnln,1 (»! 
11 d.., ... ondu. i" de 
Ply,hctoal~, m ••• 10 U· 
"o.l.h'in,ten"I",I •. 
0 ... " .... hHIt ze Ikh 
ook..,. h •• p."norm.l. 
1_ ontwikuld . 
Qo;Ierln. wo. [",,,,.rik 

(17) 10 h~ldon~nd .... · 
dium. Zt MbWn .Ika •• 
I •• en konne" op~ 
opl.id,", hypno. en 
, ...... I.thor.pi •. 
No de .. opleldinl tljn 
I. IOmon een praktijk 
In _ .... dam beion. 
ne,,_. Individuele 
.... I"u ..... t.~ 

• .... 1_. In I' ... po ..... b.nd. ~ 
_kt""," _rden in 

~rd. En il: WfttIÛt, of ik blij _ tijn me, de ui,i<cmst. 
IeeI ......... ...,.., ~n.s- mijn hoofd. ik trft_· 
........ mo1 "U on het "'pln/HI breek, .... uit. Win' ... , 
alo het odIt UI is1 Heb il: ocbt UI·n """" om mo hoon dal 
het mijn ';pn ..-1 bIoklHr1! Do, ..... bmlttnen dol ik 
Hn tonHlstuk tpHI in mljn ti""" lewn. [.en «I. Dat ik 
met oocioIo vaudigh.-den .n maniO<1jtt een hHloind i<cm, 
behal .. bij meulr. 
Vllk _ .dll ik '""'Uinl- bHfl Quorine ol ,",,<gil dot d~ _.Ie doo, .ou worten. Dl ' ik ... w,"rochijnUjk ow, p 
drorM" ,n da. mijn ondorbewusra doe< bUjl, denun. Ze 
hHf! .... noa nift v.rt~ld wat .ij ~nkt. Zt • .,. do, .. wH! 

wil 0' Ion de hand ... mlO' da •• moet il: •• U o<b ... k.,.".,n. 
Ik wil .. ook och .. , komen. WII ... n de ondore ):.on. ben il: 
bonI- Ik """ he! idee dot het~ ....... rwtidipnch .... 

o . . .. <tl. wo n d. 'hu.pnt.: 
.,. .. " Su •• "". bi" .... ~ .... ",. _I"" ik -'tftI "" ",wu, "'" 
~o •• ~ •• " •• " ik "";l1 d.t .. ,"" KJ,""" bHl,,"" , 1 •• " 
kon oi04.". I_ '0" bij ~ •• , •• ,d .. be,," ....... t h •• hng "'" 
~o bloHod, op t. h'ffO". Su,""", ",ild. 9' •• 9 ....... 
... •• 'Om .... " I><po.ld p.""" I. , . I.,i .. ~ .. ft.n w •• , 
d.l vo"d.o" ~.m'. mo., .. v, ... ~. ol do, .. mittchio. 
",.i";9 I ••• 0. ~. "" •• I."," 
Ik _I~ •• 1,".1 d., h •• , m"", '" .... """ h .. p ..... K" .J. 
wlj'i.., In ~ .. , jo"gd .... t ...... ' 9<k",ptld \0" ...... de" U" 
h •• , .. I." .. i" /In 11..-. ... n~ J~ hel> d.t ........... ;,- ni .. t.,... I.u, ,..<g<!. do., -.ot .. ulJ .. h"" _". tn ik 
ben Wtj "", .. htt"" ........ /lot .. bel.",nj~ _ hM' d •• 
... 110 .. ~ •• "I" _""' d.I ... icIt offlf_uR _It ..... , 
d •• , ..... , u ""t _I •• " .... ,h. Z. "'oet 10<." h ••• 9f1"t 
, • • 1t~uIJ " ,,,,h. '" pl •••• v." b. il ••• ichul!." " 

he' WHk.nd .. """du. 
Ze .ijn eI voo. 
... holde!!nJ Vin hot 
bewu""IJn. w .. ken met 
)e .. II." Inlich t krijltn 
In ho, r.wn. ond.r 
onde.e doo, _itltie. 
Ikh ...... _k. , ..... ,....., 
u ...... o~. 
.1 ...... "'OnRinll: wl. 

{O~0!""1'". 
",,"int YIn Emmerik: 

tol. (O~O! '41.0 IS. 
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ZIJ G INGEN IN 
REGRESSI E-THERAPIE ft ... il in mijn hoofd, til do kleu, die ..... voo, kun· 

""n gooi .. ." .• n ."".p ..... va" ... ,,, Indert" _le"? 
OnlO;'. Op ha.r •• nwijlin&on I •• t ik d. h.llt v." het 
p .. n .... "trom.n. Het klink, "It, m ... ik _I "'" 
al N.ti!"'. M,nde, ..,rdrie~g. 'M.,er I>OIm .. , poon 
uit1' 'Niet .llH· •• e, ik .neL Ik wil hot niet vanzelf· 
.p .. kend pan Yindtn dat m.not" van"" houd.n. 
0 .. befljo cr<>*n UIT" dat ik er dankbaar voo' blijf. 
Il;on n .. mt 8."", .. ""' .... terug n.1t miJn moed, .. 
Ik moet. h ... Vla&On of ik ieu YOOt h .. r kan doen. Het 
.ntwOOtd is .... , ik doe "",oog voo, h .. , Ze ~ft 
aewoon Mt geno<, .. l/vertrouwen. ,.,ba .. """,,, 

• !lNOREDA(TRKI inHUl v ..... ou, MOOII, "Mis· 
ochieto wa. ik in .. n vorig ~n een hOlHlvrou_ in de 
midclelHu_ n. Zo een di. in een nu_Jen ~ .. d door 

.norm. ukn dw •• loSt MI" ik heb 1(1'0 ",."noNen dat de vr ... g 
wurm .. ik bij lartou. N.nninp kom. ..;. ... 'ltieI.n tOl <l<rgrlijko .. . 
f ... ltn. rt wil n.amelijk we .. n wnrom ik mijn d~ nirt kan vinden in 
de liefde. Ik wo." nou_no ni~ ~k'J of ik ",loof ;" vori", \evtn •. 

' Ik zie een 

MUI wel dat jo onde, hypr.ose bepaalde dineen 
over jeu]f Ie \lt,,,.,, kunt komen. 

gedaante in 'n 

wit gewaad. TOl 

N. _ ;"tW-&""p'ek u, aarban rusliJlo m~k 
op ,." mo, ik op bed gun ligg<n. ~ !><gin. mrt 
een 'otil"lrid< ran ... ie om " kiJken of ik 'hypnoti-
.... <b .. r' ben. IJs all .. rood g •• t. k.n ... ver"', 
gnn. Mo., 11'1_ .. 1 zijn d .. , mee, .... iK VOOr 

mijn verbazing 

branden er 

Iranen achter 

mijn ogen' 

nodi&. waarschuwt ... Ik 11'1_ ,.,. con<.ntn"n 
op mijn ad'mhoün&- Daarna d",," wo ",n ont· 
.p.nn;ngo.~ing. ,<>d .. ik volkom.n r.lax~ 
op bod lig. 'Stel je een ,rop met twintig tre<len 
voor', Uil'" dan. 'Straks tel ik tot ",,"ntie. en m~ 
elke ,rede di. je .Id .. l,. , .. k i<' di.!", in trane.' , 
'fit' I. H" ""P n.a.r bo""n ', mompel ik. !'nton 
kOSt ", .. i". 01",,1 ik mijn mond niot vor gon~ 
open kan krijgon. Al. oe bogin •• e toUen, _I ik 

me indo,d ... d dieper .. egnkken, o..n leidt ze me in god.cMen doot 
Hn 1>00. door duinen en Hn .. eil>.nd, .ot ik onder un een bor, sta. I~ 
bogin &ohoo",aam omhoof;" lopen, Dit i. Hn vrHmde .. n .. tie. Ik 
hoor h .. , .tem en het eerik van de kaohel, Moar "goliikertijd st. ik op 
Hn bo'a in hot veld vol bloemen dat oe me h .. ft voorge.piegold. Mijn 
li<:hum _I ik n.u .... lijks II'IHr. Ik besol dot ik in U.n~ bon. m ... i. 
hob nos wel hot id .. dot ik de ,i.uati. onder controle heb. Een <iu .. n 
kan niemond mij laten .. en, 
'Er ..... , Hn &0 .... 1,. op de be'i- Zit jo die?'. Ik tie Hn jItd .. nl< in .. n 
wit. l'Iplooid aew .. d, m ... zond .. hoold, Tot mijn ~tin& wordt 
miin kttl d.ik .n Inonden e' tranen achtor mijn <>gon. Wat jo zi.t. i. ;. 
k.m.je bo&eto ik. Wat_lW' YTU-gt !.r\>a ... die ti.,.at ik hot m .. i· 
Ujk heb. 'Lut mlO. komen'. Ze ve"tert:, mijn ,.... .. 1 tot de tranen oYer 
miin ... ...,&On .trOmen. o..n "' •• gt . e ...... om ik .0 •• nged • ..., ben. 
'Omdot ie hot ao<d met me voo.- ~ft·. w ... t ik uit I< Inengen. 'Vind jo 
dot motihjk?'lk knik. Ze Vlaagt of de gesult. mo i ... h .. ft t. n-nellon. 
Ik •• , h ........ wat in me opkomt 'o..t ik niet zo N'" mot' ziin om 
mensen van me to l>.ten houden'. Hel is wa ... .at .. nd ik motilijk. AI. 
!cinrl al dacht ik: mijn oude" mot.." m • ., niet" v .. 1 v.n "'" houden, 
ande"tijn .. zo ""rdrietiJilk e, .. ti met "'" gebeun Inmiddels",-,-""p
t .. , ik .at me_n om me ~. Maar in lit-lde..-.I.~ bob ik boot . r 
"OS moeilijk ...... Dat i ........ dujrilijk ook de ,oden wa .. om ik stHds 
.. Ia, ... bqitI meI manoert die om de Hnolande,. reden niet 'dich'bij' 
llunn .... komen. Mijn huidi!" vriend is niet UI. En dat vind ik doodeng. 
'H .. I'je kom noe m .. r ,e UUOn?' 
'Dat ik niet ..... n .... oord.lijk ben voor wol and ... "",,,,en voelen' 
Ze vroa" m. om er iemond bij te Laton komen v.n wie ik _I hou,'" 
d,. _1 van mij houdt. Het is mijn moede,. w .. , begi~nen de u ... n 
t< momen, AI. B.,N .. Vf.a" ..... ik v<>*1. ""nel ik .. rlijk dat ik ""r· 
driett, bo~ omdat mijn moeder er ook ""';te II'IH heeft om van r:ich 
te la .. ~ houden, Ze wil _ten weil<. kleu, hoon bij d.t ~,drie~ on 
wu, in mijn li<:h •• m d .. kleur zit. Groon is d~ .. "te kleur di. ik .ie 

of Ik lijntje> .i.lopen tu ... " mijn moede, en mij,.n 
of die .... rbwk.n _n ... o,dtn . ...... dat onze on· 
de .. ,men me, koord;" .on elk.1t .ltton. Die hjntj .. 
ot .. n voo, n-rbondenhoid,'" mogen blij""n .itten. 
Plo ... lin, moet ik ontzo,tend nO'hll plo ..... , I.rba,. 
adviseen me om ru.til tent, te kornt<t, wan, ik bon 
n-r we&- Vol"",. mij komt bet doot de kolr .. d,. ik 
heb gedronk.n dat ik nu .0 nocIi.g moet, I.rba .. 
denk. dil het 001: .. n ,.ke" v.n mijn onderbewust • 
i., Het i. blijkbaar ev.n gen .. , aewHIl. Nad .. ik Hn 
'i.ga .. , heb geroo. t. Ila ik w .. r op bod ü.n, Ze moo, 
me imm." nOi vIn die bo" h.len. Al .nel zak ik 
WHr we&- Wat ,.,. he •• i&onhjk oYer mij dot ik 10 
"", .kelijk in tr.n~ te brengen benl Geen ",ggen· 
graat? , .. ba .. vindt het jui •• moedi, dal ik me er UI 
a.n kan oYer~.n. Te"" op de be" moet ik vr.gen 
ol ik iets vOOr mijn m<ttdtr kan doen. Maar ik kon 
niet m"r voor h •• r doen dan ik .1 dot. w. nem'n 
l f.oheid. ,.,bo" wil do, ik mijn kern vr.", h .. ik 
mijn relati< m .. t aanpak • .." 'Ik moet het Wat ",.ti· 
ge, aan d .. n· •• e, ik. 'Het m .. , ovt, me hetn laton 
komen', En d. boodschap van daamet w<>rd. he,· 
h •• ld: laat menotn van jo houden .n voel jo nlet .0 
v ... n\WOOrdelijk voor wO! .nd.ren _l.n. 'C. jo d. , 
v.n nu of nn d .. n!· 'Ik go het p,oberen'. M ... B .. • 
ba .. Vf"" doof to, ik volmcndi.gj. z0i- Dan m .. t ik 
mijn wij.e deel te"', in mijn lichaam laten I'an on 
'"'-I ik in mijn tittn tempo .. NpOnten In het M' 
.nnu. 
Ot volgond. da, p ik voo' het ",tt n.1t ttr> pa .. ...".. 
m.aal·beu". Zowel de handle .. , .. lis de hold ...... n· 
de die iIr consul ..... verkla,en d .. ik "oe iets 'op t< 

ruimen' h.b uit m'jn ... ,~en. Te .te,ke .... rbonden· 
hoid mot .... oudtr? Ik ZOU 000$ Hn paar .... ieI 
"i' .... ie·the .. pie mot'''' doen •• dviHren .... " 

Do '00<'1 • • on de ' he,opou'.: 
"a'j tsth.r " «9 i~ ",<tun lM19<uoel 4~, ""., p,o· 
b,",,,, m<t ho., mofd.r ti "'.~ •• IIe'Jt, <n d.t ", .. 4 
oo~ bevnlig4 ,ijdt." 4 ..... i •. Dit Wd' mu, don ,.. 
.oeg IX>O' ho~, o.d.,bt",~". Oo~ nOf ,.,uggo .. 
"~.r"" •• do' ,_" "' •• 1e ..... 1 ,."'"" Ze ~",om 
... 1 in tronct .n d~"r ~"'._" hofri,. ...... it. bij 
los. Voo .. 1 II<rd,... . VOOr de b.itf ..... r*'d hj_' ["h .. 
ftn ,.Iu k_ 'g pe,_n. ",oor ""n b' ..... i. 't on .. ~., 
Ze h"J' ZIch ,n hel vt,lod.n Ie uul ,./0< ••• Of h.o, 
mofdo., o. d., doo, zo nOf " .. ds. Hifldoo. hO.9' zo 
oo~ in h<t d.g<lijh 1.11<. tf ... 1 ••• "', . ... Hf! i. 
btlongrij_ uoo, h •• , Om motr uon .kh"lf tf houd,. 
en mur op .kh .. IJ te II<rtfouw.n. I~ ... d h ... nog 
.ni9< . . .. j ..... : . 
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ZAKUJ 
-~._-. -Zo. ......... I0_. __ ~ 

_ ... oct .. ,, ___ ... _ ........ _,.001< __ _ .. _._---, ....... . 
Ion? ~ ___ ... lNIoIfe: 
.... l .. f . ... t _ ol of-",," 
-. . tGOCf' ... " ....... n . 

door P.,,!;.., Veen 

AMSTERDAM ",,,,,,,,,koN. · 
;e.. ", ....... , ....... d.e<\ en ~I"..,n ""I· 
len ten . pij' heelt llarlwo .. :';.nnin · 
Ka (30). p,01"Coolott:e en h}l>nOthen. 
'""'te . ... einiK Vi n doen m," he. , ci. 
t"n .,oll~n""kken.im.~o dot """ 
.. ...d. rond .. ken .1, h}']>not hon· 
pi.. .""'ren""I"K; ' en reiki 
h .. ,~ t. Bo'"or •. '"en n .. ,hter •• 
\"ri~ndelijk~ ",''uw. rou ~emnkk~. 
lij k kunnen doo,~ •• n .1 . ·Th. ~irl 
neXl doo' In h •• , p,.k'ijk ..,h"n· 
del' . ij door ",i,Md von hypn_. 
ther'pie .... noen ..... \li', .. nlol"''' ' 
de problemen . Verl egenh.id. """" 
op het .... rk . min(k ... '"""1i~h.id.· 
en IChuldg.w",I ..... Hoh_"",lijk. 
k lachten.. .lIemul kunn.n •• 
"'orden •• ngop.o.kt "",t ""n duik in 
hel onder_u", •. Ilo r .... ' • ..,h.....r 
e r ..,lf ...... t ... ~a .. k. lijk boek ov~r. 
urn d. d ...... ""I • ..- VilOr """ .he-
"'vóe I. nrl.K"". 

. Som" .. _ je; ik _ ' ''''''..",. 
~.n. mi.' door j. oml<"'"i .. " ol d. 
dnlk di. op ;e ,,·unI, t.~ .... j. 
"jo". J. ""bt .,," om v_and.lijk 
,..",1 din~ ... op ... n rijtje . ..... r ...... 
to.l. dit niet .I. ijd nno , ;e ""v",,1. 
[Jat i. een boo.i. bij ... 1 m ....... n. 
' In ... "' ........ p .. ...."' .......... dot 
ge""'" ~n v ...... and hij .·Ih .. k ... 
.... n. doonIat ;e ..... het onde<bo<.., .... -'-. 

.\' inde .... ·"" ... i ""~"'"".,.....I~1a. 
..,huld"e'· ... I . """,k.,hc~' .... 
.n~ .. k~", , ... 1", m .. n.' ..... 1. 1)00, jo-
on~bn.'o .. ., i .. .. n hn .... _ ..... 
b( ... ~n te halen. krij~;' •• t .... .
~...,.,I~n .. d •• i. de .ch.erli~~~ 
~ed""hte van hn._h ..... "i.,. Oot 
.. 'erkt bet.". dan <Ioor erover Ie pra' 

Werk & Studie / Zar • 

k in het onderbewuste 

t~l\. m..,nt d. p,o}'chojo~ •... Met 
hypn...., kon\ J~ ,ndler in d. diep· 
te, " 

____ -'Pianospelen 
U" " ... Ie,d,m.., i •• 00f ..,n gDed 
vutorbeeld von · luj.I~ .. n naar je~" 
v,,"l". V.nor ,Ie middolb.o ... "'h .... 1 
" 'iil Ilo rbtor. dOl .~ psyc hologie 
.in~ ot oo.r~n. on I •• u ,· .. 1 over 
lIy" ....... ... . pi ri . ..... li •• i •. VLo ..,n 
omw..: be l .... kk.ij ,,;Ieill<lelij k bij 
h)·"...,.h ..... pi~. A" .'.Klud ... rd 
poycholooit .. ud....-d<..,.,..,.., ... n 
I ijd IUJ ...a. ..... I"II ie ....... r .". bI..,{ 
een o"""lukki. """""I kn ...... . Ik 
...... boetd • ....., ""'u.I ............... . 
ik kon int,,~n . .. orden bij.,...,. 
.. it_lbu",.u ...... , .. i.t " •• ik dal 
.i •• nlijk ni .... ii .... • V .. "..,I~~n. 
.... ioot ..... " ........ d I'n~ w>lIedi~ 
ha .. ~~ ..... , te ... I •• n. I .. di~ 
m •• nd boeok>ot ... " .. k h.a, 1M .. i · 
ok><lUN !c ot .. d,. ~ op te 
_( ............ ~.-r'. Gn' i.ben 
..... <"K"'."" ,n oen ""heu .. 'ur ;.. 
" ••• m"'~ Of'tIeven en .I"J" ..... 1 
moet p~ .... n·) "" hypno.h.",pie 
Ie ••• n . t .. de ... n . Hin".., drie 
"",.nden oot.otond 1>0. .. pro-k.ij • . 
. 0 01 i ... n aoed voo. beeld dat a " 
ie ie l' ",,~.,ie{. 1 ... 1 ..... , ruil1lu 

onMaat en er ie •• "",ilief. voor in 
de pl,.ts kan komen." 1.., .erx"" 
lijkt de o pl . idi"" tot hyVnother •. 
peUl "'et pian""I"'lon .• reder",," 
kan h~t I.ren. maar niel ied .. ee" 
h""fl er evenveel tal~nt voo<".· 

Door ",iddel von onl'i>" nnin~ •. 
""reningen ko", je bij hypnot"" ..... 
pie in oon roea verg~lijkba., "",t 
het """""nI d •• je n<1 ... kker 
..ord •. ..J. onderbo .. " ". word. ho
,·en,oha.old . . ..... ijl je '"""'""ijn 
ooit un" '""i, i •. 7 ... . taan nout el· 
k •• r ..... rdoor ... ""'. elk .. , .un· 
n ... """,moni""",". · Door conJ1ic
,."",,10 de""" 'an ;.....lf. "",I. """ 
_ .... en ..... domi .... n ...... 1. """ 
elkaa, in """t,,,,'e b~ ..... kun· 
nen .pon .. in~ ... ....ro... uPlle ...... . 
..Je """" .... p'''''''''' <Ioor1>reken 
... .. oi>' ...... in~. ""'Ierl< ... <ler-!:elij· .e. EIke daK ..-dj. d..on ..... kl~in 
bo~·tj.· m,,·, j, .... If.' 
______ --'Sprookje 
I\ij h ... I"",n ,·a .. <Ie ..... t ijkl!O"'lal . 
Jen ui. h ... _k k rij. ie de i""rok 
dat e • .,...,. o~k~ .. 40 '.n .... " b.j 
<Ie "".il .. ,,, .. ... n he< b ... in onl· 
op,inill. I)room.uht ige verbol"n 
k_ Jx»'en bij de hypnOM . ..Ja, 
M' io oomo net "'0 . prook;". Je 

_....... '-., 
... h~ ,
~ ...... -. .-I ,.,... .__. 
~1Idof ... _ 

.... -.... -... .... -..... OOf._ _ .. ......... 

. fdo_f 
IIHI ~,Kllf.r, 
"., tItM _ . 

«lID •• 

merkt oo k do t "''''''''n hel (11''''' ~"k 
vinden: ,·o,..in ik dit "U .clf? M.or 
on. brein ",,,,,,,un; ''''''' ook ;n 
.}'mbolen, Do, lO' mcn .. n .", no · 
denkcn, " Il.rhora vindl he' toe",().· 
der. n . ... a'di~ ""." .. llieh.",eli j. 
ke en ~_.clijkc p .. "blemen m<1 
hypn_ kunnen w",den oPlle~"". 
Bij de w",k,hojlf. di<! .., .. men meI 

""n ... Q_in~ 1I~r>d.ik. gefl't. 
.,,,,..,dit .I . ..A" ik.i. dot ......... 
hi~r helemaal in..,nredollen k<>
""'" .n "a dr ... k ... no ..... 1 ,...Ir ....... 
trouw .... """"" .. en voor ."'hulf 
" p.nm"", da' i. K ht pnocl"ilr_-

Voor joulf opk"", .... , w.a. 
""",jt hot .""" om. vindt 1l4I"," ... , 
. I)oor .,""'k",.h.,d. allJ<" "" 
oclouldrev .... I."" .... k je .. eN> 
_ .... " ;n.lr af. .\1 ...... " .ijn 
vu ..... n~ .n .......... k,..i jt te ... bn 
.1 • .., ·~· _~n. Mur ik """g<>
...... , dat""" """'. jo. naar jezelf 
, ,,,,,,~~ ... t . ..... .....,.,. .... """n je""k 
""'IIen, .. 'ant je ben • ..,rlijk .-

Va" tie .......... nuchtere ,""lwao
oe .. en "" .,.,n ."'in kind kloppen 
hi j Il .. t.> .... ~M. 0.. man die door 
middel vo" h)'p...- ui, .ijn d~I'''''' 
.ie kwam .. 1 ~ niet .ncl \'c'1("oo. 
_Ee n "",ht. rouwdouwer . van hct 
type 'met een nes whiak)" en een 
,""uk ~a.n problemen ,,'el ...-.g'". 
M"". ook Je vrouw met d. 
ncH I.ch,.n i. h.ar bij~ehb'"n 
Na """ .... ie verd"'ene" ,Ie",,_ Ik._ 
bo,. kon .,,"" nOjl ""k"le opnoe_ 
men. "Re.cti ... a l. "On d ie ·rou .. ·· 
dou"' .... d., vind ik h"rlve .... o'· 
",''u!. Don ,!enk ik . goh. ",at i, h}'''' 
"".e ,,,,,h mooI.· .. _._"l .. -..-.... '" .... __ .: ".ZlT ..... .-0. ~"'" _ ....... '--1 ......... ' 



KERSTBI]LAGE __ "'~m"""'" 11 

'Ik voel me een oervrouw' 
Wa nneer twee mensen •• 0 
kinderen berlDDen, komt 

daa r nOlal wat bij kij ken en 
moeten heel wat keu1.u 

Cem •• kt worden . De n aam 
"'an het kindJe. d e kleur van 
de k in de r kame r man ook de 
plaats en wijlt vlln bevalle n 
kunnen punt van d isCussie 

zijn. Het bed a ls b.arplek Is 
niet mee r zo v.n .. elfspre· 

k e nd o 

2Ë
"nJle Hendrlkl (29 jao,) uil 

Amltelveen kool voor HO beval· 
u". In t..d. ~Jk ...... 1 enige tijd 

beU ..oî""i"".Doot lI .... n odemha-
üngsu..hniek waarbiJ Je _1 door de 
mond in· en ult· 
ademt. .... 'an.-r 
,;., dal JOed doel, 
herleef je je e!ttn 
geboorte," b.gint _M 
Hendrik.hu, 
verhaal ... [k!leb 
daarna ook wel 
eenl rebirthing 
in warm water 
gedaan . Dal 
b..,ht me op het 
idee om Ie !>ev ••• 
len in bad." 

in bad pan litten. Je houdt het nit1 vol 
om uren .chter elkaat In bad door te 
m,ngen all je _ ~ " Iq!. 
H~kluJl. 

Querine wilde ...... dal haar kind in 
het .... ter geboren W'!1'd. "Dol iI minder 
pijnlijk voor mij en voor lIfl kind;" het 
ook het prettigst. De overgang van de 
baarmoeder n ... r het ... rd ... leven i. 
kleiner. Het bIId Is eIgenlijk""" vergrote 
haarmoeder, " 
njderul de onulultlngsweefn ging 
Querine notI niet In bIId zitten .•. Ik heb 
op bed gelegen. onder de <Jou<,he 
""taan en op een lroIe bIIl gelegen. Na 
Yijteneenhollr u", had Ik tien ~ntimeter 
onllJuil!n,i. toen ben Ik In ... gegaan. .. 

_11 Querine. "Dal 
voelde .....-.. aaM. 
blnnen t>o.intJc mlnu· 
\en ..... Noah gel» 
ren." 
\loot de bevalling 
huurde Querine een 
.peel .. 1 bIId bij de 
ver lOIkundigenp", k· 
tijk. "Dal kDl14~ 
.If\Ilden. dIIl vond ik 
bett prijzl~, Nu Ik h.ct 
..,llIe ... t b.klJk. zou 
ik ~lfI """ miljoen 
neertellen voor hel 
bad." U1I~. Op 14 "'plember 

"",nI NQAh gd» 
ren, In bad . ..Dal 
"""" je heelloed 
plannen, want 
een beY:alli,.. 
duurt uren. A1.je 
will dat je kInd 
daadwerkelijk In 

Ou.hw _ bt8chl _ kind In_ 
.. .,. -.Iel. " Do 0ftI'9I"0 ..... .,. _ 

"VftI YTOU......., ~g. 
gen na ... n bevaIlin& 
'd il nooit ....-r'. ik 
Md dIIl nlel. Ik bod 
!Mer zot"'" van 'ik 

_1IMt .... ___ II_. 

bad wordl ~n. moet je niet meteen 

wller ..... ""'I .... ·. 
BIJ mij ...... de .-n. 
..,.......,~.po.[>O'rIo<It 

helemaal niet prettil. mu. de bev"Jling 

WInd ik 1'an\altiKh. Ik voel "'" nu e<:hl 
een oel"TOUW," _11 Querine. 

-_ ...... -.~-_.-

• 

Plaatsen waar je kunt bevallen 
Da phne Bloem van d e 

Verlosk undl repraktijk aan 
de Laan van d e He le nde 
Meesten In Amstelveen 

reert ee n overziCht van d e 
plekke n e n wlj:r.en van 

bevallen . , rn hel dekenh";,, bevallen YTOU' 
_n yaaJr. Iluen<I op bed "'op 
...... burkruk ( ...... ...on """brü 

met pooI,jK eronder~ Vrou......., dl~ 
thUilbevallm, hebben .... 11Mer 
moplijkheden. Zo kunnen te In bood 
bevallen. op ...... burkruk en op bed. 
Op _ %ijn _hllioendo houdi"1li"n 
....,..el~k ... 

"De boarkruk I. v .. k een pret tige 
houding voor de vrouw. de zwaarte· 
kracht werkl ook m~~. BIJ een bodl>e
valUng kan een vrouw door het 
warme wa"'. goed onapannen IUI ... n 
de _n door. Dal I ...... 1 b.1.ngrijk 
, ... anl ""n bevalling vallor ltaal met 

""'" de YTOUw tlo:II voelt." 
,,\bordat de pel'SWftfn t...innen. 

"""1\ ""n vrouwonlllultin ..... _ . 
die u..,n duren. Die u..,n ~ de 
YI'OUW yaaJr. op Wf'IIChUlende pIM~ 
door. Op _. op een IklP\l)'bol. onder 
de douche. er l\In Ille1iel moptijkhe
den. Vrou"",n gaan V&Il< 0"",", de 
douche n ... n om lullen<loor te on\. 
sponnen," 



-

Queri,.. ..... n Emmerik: "Na de w ......... ..,. van fMge'I _ ....... voooIen "-'"'" dch ... I ....... '" 

Workshop om dichter bij jezelf te komen 
Querlne van Emmtrlk (32 ) 
sprak met de doden In de 
lalksltow van Calhtrlne Kt yl. 
lorde de Ta",' voor Willeke 
Albertl en Is In liet d.aKelijks 
I. w .. druk mei baar praktijk 
VOOr hypnOl·~,",.sl.tb.rapi. 
en heldon.lon" . 
wo.arn.ml~n. Met de 
workshop!. di. ~e nu ,edl. 
denkt ze 'de rouden (onnule' 
te hebbe" pvonde ... 

B .halve •• " brandend 
wle .... ooltstol(j e In haar 
moderne woonkamer 

aan de Ambroslu.laan L. er 
nlets 'zweverigs' U. ontdekke .. 
aan Querlne. Ze I. jong, vlot. 
spont aan én een s praakwater. 
val. ,,0. worbhOp l~rt Jt In 
het hier en nu te leve". En te 
ontdekken wat Je doel 1$ In het 
leven," 

In 19P5 startte Querlne baar 
eigen proittlk In tte lde,,!! . .. de 
waarnemingen en he' leggen 
van Tarot·kaarten. ..Het 1. 
Jeuk Om d. mensen door mld
d el van de Uart.<n "",.r beo 

maand op zondag plaats en 
duurt v1tr uur. Per ke., kOst 
het 135 euro . . ,Het Is. een zéér 
lntensleve workshop." licht ze 
toe , In dle negen maanden 
passeren negen thema', de re· 
vue, zoals angst en onzeker_ 
heid. reïncarnatie, inn~r child. 
sou/ retrJ~vaJ en missing powe-

-" Iedere workshop begint "",t 
een stulde hypnoI-regre.u.le 
t hersple. "Daarbij wordt een 
zéér InteMle~ ademhallngll
t"",hnIek gebruikt dIe 45 mlnu
ten duurt, Op een gegeven m<>
ment heb Je geen controle 
meer over je lichaam. In plaats 
daarvan laat liet Jou zien wat 
.. "peelt ." Bij sommlge men
.sen begint liet het.. lkll.am te 
tIntelen of ral<on mensen Ver_ 
luampt, Anderen beglnnen om 
ltlch hti:n te slaan en te SChOP
~" Dat Is alleen ma", 1[Oe<l. :oelt 
Quer1m . .. Dat tintelen bete
kent dat Je jezelf te welnlg 
zuurstof gunt In het dagel\jb 
leven. Mensen gaan 110105 oolr. 
helemaal 10.0. al het negatleve 
komt """ de oppervlakte on 

gaat erult." Daama Is het even 
tijd voor een relaxed muzlellje 
en ontspanning, "Sommige 
mensen zlen kleuren of dlerb.
ren die zijn overleden. Dat Is 
erg mooI." 

Daarna hoort Querlne de 
verhalen van meMen die ze tij
deM de bewuste ademhaling 
en regressIe hebben bet..efd. 
"Ik geel de mensen hierbij 
feedback. Daarbij krijg ik hulp 
en leiding van rn\jn eigen gld_ 
sen." 

Iedere workshOp slult af met 
een elndmedltatle .. ,Indlen het 
thema inner chlldb. dan 11 liet 
tljderu; die meditatie belang_ 
rijk hoe het ldnd In jou er d.n 
uitzlet. " vertelt Querlne , "Aan 
het begin V3I1 de dag dan zle Je 
hijvoorbeeld ... n bang lclnd ln 
een hoek van de kamer. Indien 
Je tUdens de eIndmedItatIe het 
kind In d e I<.amer ziet spelen, 
dan _ et ik dat het ~<>ed b:' 

EigenlIJk Is. de tlele work$hop 
van negen maanden erop ge
"cht Om dichter bU jezell te 
komen. "Voor ~el mensen beo 
tekent dat puln ruimen. Hoe 
m •• r workohops Je hebt ge. 





Helderûende Que rinc van Emmerik (33) haalt m~t bovennatuur lijke k rachten hJokk1ule~. angSlen tO n ~Ir p,.;" weg 

ILaat jij je anders even 
energetisch opereren I 
AMSTELVEEN _ Er k<lm~n 

:;~:~:";:'~';':":':,.:~an du" krknl van di~ ve.......,k"n '* n;~I »N
~ , .... " aan 

om _ 

"""<g' ti." "" 
de', .. n. 

~:m"""ik 

d ... ""lijk 
AmoI .. l_ ....... ,,~.. ~ 

],; on IIch to. liócl.,;nl Ili,,~ na 
Qupr i""· ........ c t.... ...... .,.,...,. 
d .. . '"<Iac' '''''I<>« .. n ....-i""" .. 
, wijfdlo m.uk ..... ~kh ,'~n """ 
.....",t.".. N,,,, d., Qu~ri"" in 
.... bl. u .... " jurk bln ... n ...... 
ko""",, v.U .... en QOk niM dat 
:te < ... ..,""rI~ pr«li kl<' da l N" 

""""r wil tu.~n hemd en 
aard<- - n"~, .e wo ' j\liSl een 
vlon e en "j>Gntano vrouw Van 
d<-.. tijd . Ma~r ('<'n onnl/eli_ 
..,he Qp< .. ue. ~ar .... d'len w. 

OOI "''''' I van ,.hoord, 
A ' M I werd duidelijk dat ik 

d. enije n ngo",,,,,-"n persoon 
.ou .1 n voor du.. loch ",..,1 
mYlte,ieuze mi...,. Mijn di_ 
.-.-cl. roIl'lla 'I ~add.n het 
<>peeI'I1 I>o!-tl druk """ ando .... 
• ",kden "" bo,,,.,di,,,, had 
H:n "aD htn Un <ft> aoo .. ,_ 
"""rlig ._,-.,rill bozoek~ nid 
""hl plt'tleri4" herinneriflROn 
,,'~utlen· hij beol.ndd" 
"'"" ""n k ~"e pt'riode "'.."... 
.panntn thu i., 
N~ lons ",l kk~n en wegen, 

enig afhoudj(t'drag mijncnijd . 
~n _ I heen ~n " ... , g. 1><1 
""'I Quo""" _ en L. l[. de w 
~n,"".,.... "an Qurn"" 
k""am er Yi.";nd~lijk toch...", 
.I"" ... k ' 01 stand. 0.. chef 
drt(,t ~i~loer (bui~n. g.....-_ k"llach als lori ba
,_ ... Iu .. ,hjk~ ",k.., bct~fll 
'.111; f . u;~jnoklljk toch 001< d" 
humOr ,,'el ~.n in: .. Gerr""",. 
I.al jij je Inden; ,-""en on.rl/~_ 
li.eh opolreren," 

,:" daar glnll ik, op """ .on. 
n ig<." dond~rd.gmiócl. g naar 

nr l hui l van Queri .... aan do 
Ambrv.iu.laan. Onze colum_ 
nlOl f'ranl van der LeK. "I~I 
RehM I 1"",,~lI ig aonw~lig. gaf 
mo voor mijn ..... ,..,k ""k n(lR 
tv." pl~1I<'"'i ""n h ... d: .Jlé. .1. Ik .. je niet ......". ~hl 
den ... 
Querl".. p .... kli....", in hut 
woon .......... U> blijkt bij bio_ 
Mnko .... n in haar bes.:h"id~n 
woning vlakbij d~ winkdll.lp 
aan de Van <kr Hoopl .. o. E~n 
br('t'd en la.g malra, ~I 
kleurig. d~k~n, ligt midd.n;o 
de woon ka""" klaar voo, dc 
vol~ende patil nl - en dat lan 
ik. 
Mur «'"I mo k ... w" " ... "" 
k~nnjs •• n do "am. a ld. Woni 
"'~ gaal <'T ei~lijk ..,huil 
... ".~ di. onw~hljnlljk 
kriilaU.n blau",,", Og<'l1 fn di • 
blonde ..... 1 drea'" ,.,,,,,,,,,,,n 
loItk. n1 

0. Amst.,I'·<lCn... (,ju. ri"" 
vin ,:mmorik (331. m<><d., 
van t"",", junS. kinde'en (2 en 
3) kwom ~r la"" 1/.10<1.0 a l 
ochl~, dat z. ' P"". gave" 
It.ad. z... ug n al, kind flilStn 
va n s.bc:unenissom In d" IM_ 
komtl, (I;" I.' K slK"dI ult
k ... ·.mtll. 
Hoe oud". Queri"" .....,rd, ,,<>< 
tne(:. htt i><wl d o,m:lrong ~t 
.. o,~ op 1'n min.1 ..... k_ 
" · .. rdi",, g.'·"n Mil. ,.Ik 
heb tong niet ~~welen ... ·al Ik 
0' "'"' mO<-">t on ik heb oolc 
~opl'Ol.»:<>rd hol 10. Ie la.en _ 
~e p",bcerd Mrmaa t v.nk-. I~ 
I ........ moor iK kon het ni,,1 
I>I>dcrdruk kon. " 
V~I"""'~ z.. druoll>d~ 

''''1 U al. au_pa" in Amm ka 
bij ""n K't'S<-"h~id"n man mort 
#n _IMI" in hui$ ~h, ... " 
k .. """, Na""-. ao ... " .. ~"""I~ 
_ k~n I .. ...... druk 8<"Zin ",~l 

v ... i itn~l<'I>d~ kin~ ...... 
~laatSl, kwam .~ du rna 
ICrtehl in hu r droom, wn, 
~~ ~e" l~uke lijd I><I"ord. , 

Ook wi . t Quori'" dat ... n 
vin hu, ...... I~ ... l lti .. p.e· 
ei .. 5,5 Ju, :z.ou d","". ,.Hel 
,"u .... gedao:hlrOits UJI hel 
btCIn van d;" relatie - ."" """'
<Iomd ... 5,5 jaar ""11 het 
a l ,,;t:- a id"" Qurrinf. 

H ... Jin, Vin dienst lo. 0010 
ntl Ie .. Ie lang om OV'O<" lou~, 
'vtnOnMn onzin' '" kun""n 
p .. ~n. Zo stond 1e mr t artl_ 
k ... n in Ilndrll jke bladen ol. 
Vlv •. Sp l.~ol_ld e!, Spill en 
benndien w .. z. d,venf klO
..., ~p .. 1..,.101 •• bl j voo,t>c..ld 
Jn ee n .non"",. 'Pr.",,, _I 
"".,lodPnen· bI) C&lhtti ... 
Ktyl. Ook Io-gde ze larolba._ 
\om bij MIom> 1knIo1O, Wil_ 
"kt Alben:! en o..nny Rook. 
En _ ~ NMf:rlln_ 
tien Plprol< ... , wan. vind'", 
eisenlijk vIn hot . p_""-r_ 
bod Vin Jomanda' ..I,,:h. Ik 
. nap <111"'" b .. 1 wel d.1 " 
nl" wir p.alen. Het i. heel 
ve~ltnd om I ls 'mediwn' 
sleedi Jl\-Ur _t all .. uil ~ 
moet .... leggen ....., """""". 
MIJn " .lIing i . dal ~ n1d 11_ 
Ujd "","nl\O'OO!'dflijk ben, 
voor dal wal ~ doorkrijJl til 
~". lol .. , je bc:n. in mi jn 
OJIiole ,,"~I alti jd .......... woor_ 
""li jk voor de "",nsen dit je 
behandeld. _ <lal i. t-I be_ 
langrijk ." zegt Qu ... ine 
Mur klinkl het nwl allemaa l 

.. " lael;' z""ev~rig? Konom. 
il het niet on emu l een be«~ 
0IUln1 "Men .. n die ~, .e," 
8"" zijn .ll ..... malr bclvrll n 
hun hoofd buig _ "" l" isllO-
..... niet ...... r hun lichaam:' 
UJ:! Q ... ri .... """' ..... 
Mln hOf' helderzi.nd ooit . 

Q""ri ........... 1 cl"", e<-n jaar 
se~.n hu. proklijk li j<lcll jk 
Olop,,",,on: ,..,Iatieprollkl-men 
wl ren dur d. oon:uk van, 
Jo:n di e hl d:te voor .. " k..,,,j., 
IOlu l nlel """r;<ien . wonl .1_ 

1 .. liop op ",l!.I~ 
1..0 wa. inm iddol. lavI ll~n (In 
Iwl "". lerl von Iw,,,, kin,",~n, 
I""n h~t 1'101' 'p~~k Ilop me' 
haar man, Een fo rl<' klip 
w .. r ~e logi«:he.wlj l nln k 
von n-ndo"telttn·CJ1 ...... 
man door goed I" luisIeren 
n.a. ha .. lichaam I> U dur 
u,,~indeli ik "".,..1 _tr"' 
ulll~k<I""", .,.. """I. z.- !>U. 
prak'; jk m~t ni ...... w elan 
voonV"-"t. 

Nod ol Qtwrin., ,0n<1<" ditp 
in Ie I: •• n op <l<-tail , . uitlog 
h....,ft gogc" on owr di"",... 
".ken .• oa t, het ""'I" n~ van 
int.n. I. ,"" a,"-'mhallng, mllir 
<><Ik ho. ande", ae\ivlltlle" 
jhyF ...... .. J\.""" i<1 heropl", .a-
fO.ku ....... "'-"1:.:." •• j ...... ni.-
me. 9. """.00...- ' he"",_ 
.. ·",k.<hopol i< ..... V<K'" ",I,lOjd 
om hl" ·.....,. ..... 'isch. """ro _ 
. i<" ,~ <onder,tiaad _ ....... ",,·'h,, _ 
<Ie a'e ~ ""'S"">"'1!<'f1 >-'-lIII~" 
kon ""Iwikkdo" doo, !>ur 
loegeno",." k .. chlen , AI . ik 
11""" ilclui. terd heb kan de 
OpeUli. onl/,I.". bt"kkad .. 
tn 11r.,. w. ghalon . . .Jomanda 
Mh ..... t <k I..,hoic. ook." 
.... ri"....-.I. ik hu. ,,·oo,den 
lOet> ze .-00. hel ....... 1 do ... 
daelie opl<wam. Querint atelt 
lilt geI" kkig vlok voordal Ik 
lIa liUtn nog ~ ....,. te"\IS.' : 

H.,. ;s ft~ efIj _,. hel ... 
jUif\ ontspon .... nd, " Gelukkil 
maar. <knk ik en ik g"" r me 
over. 

Afrikaa n.. tmmm.lmu.lek 
afkomst ig uil hu. slC'eo 
..... kl .kh vIn mil ....... I.r 
. 1. Ik m.' 1l""I,.",n """n op 
mijn rug lig. Ik be!11tl1 me 
voor ...", u... voIl'"<1ill open I~ 
I tdltll voor ftD YT<IlIW: ~ 
ri... '-ft ,-anmidd.og ... n" 
blanche. 
Ze kto;"lt ....... t ...... ..-r. al _ 
th .... z<> voolt het _ ..... nl ik 
het> mijn og"" dioh, _ .n ". 
,w<lefl met haar h.ndon oV<'r 
mijn li choam. Ze 1'11 hur 
han<kn op mij n borsl en buik , 
..... S""" op ",eh al opmerke
lijk 11. Mijn .. gon vriondi n 
....!! ... ...... joar ra..ie na_ 
.... h jk ahoolu,,1 Ri .... aan miJn 
bulk zi n"" (!) omdat d .. IlOIoI 

..." .... al ""'" gfYOf!t8 bij mij 
l iJ:!. 

Maar d. ru<>te hand van Que_ 
lint (dal lal..- .... klein 
handje blij kt ti! ,iJnl "OOft 

mil . II<-rmln<l - ~n roo:pl In 
1'1 •• 1< van irtil~nte .ritl",l , 
,,,, n ull i"me ru,l op, Ze <I,ukl , 
wrijf' en ktie"",lt """ill "p 
mijn lich~am on ,,""d. ol . 
Qu. ri .... ""., h.nri~n "nn m.jn 
lioh ... m haalt knipl ~ m('t 

hoor ,'i~ - ik d,'nk ~ 
.oor' onllading n n nogooli ... .., 
M <'l>f1'gIe. 
I)« lOOog.:a.af die in d<' rondi" 

loopt hoor ik Ir <'ft "'" nll_. 
m:a.ar mijn ~"" .chl~n ~ijn hC<.'1 
~n.:.n • • n' ........ ik •• k .Il ... -d. 
,!iopo. wog on ik zi~ ,-""n "",I_ 
I~k.tir aan bc<ldcn dj . ik 
ma., moeilijk kan plaan"n, 

Quorin. ve,plaatst It.aar 
han,len .... r mijn hoord . no ~ 
"" ",,""ud< . ..... ik ...nr...,. 
..,hl in di."..-" "".m . Ik vO<"l 
cl<- ~~n'rrzon titel I. <ft> 
"..achhg<- dag) ot. ... n dek." 
"I' m'Jn 1l~~lchl voll~n. H~I IS 
~n'n '~'pi.rh moment ..... rop 
de klolt I'oor "ven ,,"I>IIt' .... 
oou moot"" ""orden: 11<- wil 
h, er blij ,·en. voor . IUld. hi j 
Q"",ine. z~ ,wo~fl (lWr ,nlJn 
1I.' hu. m - I"h mii" kn,ln I ~ I 
mijn lenon - ,." ik I ... " hO'! 
" ',,",ok"1<! kom! en 11"""' <",,
de, dal h<l """" ....... '" ...... 

!'Ia .... ill"" .ijd """" Ik ult 
"',jn r<K'S Onl 'A'aken, "" anl ,k 
mooi mij - Il:U~11 _ omdraai .... . 
Ik ""'" wnder <lal ik ~" ~i" in 
h,b no( e~ 'd"", ' I.'!(~n d<
Intogrul on ga liggen op mIjn 
't1~lk , 
f'ill,'o l'jl< "" ... 1 ,k nlN r'~" ' ('O 
~'a! (.ju,·,-m,' , Il~maa , d, .. , 
ma:>' Ik Mor MI Jt<' kn>p v~ o 
h,,~r ~inN'·" . do mu.itk r.T> ,k 
b<'<lo'n k horontu'llO'nd bhJ Ik 
lan mei mijn bIo.n. Ik .;~ kin_ 
"""~n ..... 1"" Ol' __ .... h' ... l. 
p1";,,- ik b ,'n Ln .,.... ~"" .. mb;Ld 
"nari n Ik ",nd~l.- ".w.:. 
"',Ifor kan .""mnWn - '-"~\ Ik 

nou " 'akker ol slup Ik _ hel i. 
I"""md m •• , .. n~~"um. 

M.ar .an all .. ~oml cen tind. 
"Jo lanl verdoe. ""'egg' '''''''''1 
dI n je denkt." hoor ik Querj ne 
• ..,111;" UI!!" n .. ~ I ........ 
dal ik moe' dou d."'"""" 
"""Ia'"". Ik kQm moeizaam 
<><'Pn'ioo "" moe! mij .... <en 
wak"". schudd.n voordal ik 
... ..,., .... ·at kan zeggen . 

In ... n kort ,,"geopffkJo (ik 
beon r'"<lolijk Ix:du~ld) "e~1 
Qucrin. dal l~ voo'al .'eel 
pleZier in mijn ~iol'n v"" td~ _ 
.n dal ze da.r lallom _I 
l"ehen. MOl d""" ,w;J I. tach
lig" COILS'aterinQ Iwal moe, ik 
in ""_l .... am mt.'I vrol ijk~ 
k rti ..... ) """" dt ".. ... e_hap 
dat ~ " "I do)!fl lik IN' ...... 
mij ~nI i. _ wnd<-. dat ik 
p=;'" aan ko n gM'''' wat 
moet ik Qt~ri"" , .... I' Ift'! , 

De teSl van de midd.~ Mn Ik 
.'o llo<lig uitl/oll'td _ cr koml 
",,",kel ijk nik, ~ I t mijn vin_ 
g ... op""" p"0r mail'l" n~a, 
monden a.n wit Ik miJn • • _ 
""'ring wil ""Im. Ervari n~~n 
die ik du. nld met "' ljn ",,11.,.. 
ga 's kan delm: d,~ I~ zi~h 
hcl~maallUl .Iz ik ua: do' ik 
11.. hod v.n I""'.,....atu~ •• 
,.,hommoti"".,,_ 

Atll,,, " mijn «>I l o~a J"ko dc 
V,oro. (zij ,.,hrljfl MI'ffia lil<'r 
dOLe pagin. vuil kan zich rr 
ioll bij voorsle llen. WI t mij 
bo!lrolt' """'I lij 11<)1 ,..,llI"nd • 
."""....-ÎJI<' • .nd~,wtrp d""n; 
d""" enou iJij! h.d ~~ dgenliJk 
ni"1 ~ ",;""'1 

Voor "",.r Informal ie ",·.r 
"""rgrliKh """"",,tn kun. U 
I~r..,hl "" ~'lUçrlll!: cl or 
Ol OE4 H 01$, 



Een interview met 
Querine: 

w~ Slaan meI de Spitgelbetld-stond op ten beur.;. Zelfoerzekerd komt ze op ons af, stelt zich voor 
en zegt: "/k ben Querine, heb een bijzondlm~ gove en den k dOl het ;nlereswnI is om daarover in 
Spiegelbeeld ids te IHJrme/den". /1'1 de rege/ wordelt dit soo~ "rogen m eegenomen in de redactiever
gadering, moor dOOf hOOf frisse uitstroling en kordate hOIJding, ging ik overstag en heb een inter
view toegezegd. 

Z".t. .fg«prokcn vtnchijntn .... op "" .rg,< 
>pmktn rijdSlip bij Quirint thui<. &n;.....u IWI 

ok bij"",dm pvt bogin' Quo,i ... , .... d., h .. 
gtnoI ..... «ft kop;. ,h« ...... ,-.;rb;uI. \'.,1 11<)1$ 1..0:0, '" 
hw plakbotk l",n mrt ,-de ""blÎCHits in mnlt. cn 
,iid""rifi .... Quirinc: "Ik t..b «n pmoo. =>engt"· .. ", 
"',., .... collep hdd<ni<n<k. ma,:lr uiteindelijk .ijn ...... 
itJ .. ons cigtn pad p.a" volgtn. Je gul;' tod. indi,i. 
dued """"ikkrlcn rn .... vodr '0'00' mi; \'tijt. om all ... 
,.",fflon. 

H ... l ... , ben t< al "' .. di, ..m bttig! 
"Als kind t..d ik al "" gt''OCIllldm .. ujn. ik ''i en 
,oddc ~ don mijn kdtij<\g<not<n" 
\11~, is nu i< ..,.aa.lj ... ,~ 

, ·Mijn bW lig< in do hrp"" .n "Y ... iah< .. pi< in 
rombi .. ,ic mn 1x>o"U$" a&.mha.lins ... k.<\IlIW<>I'. 
cling. Ik combil'l«f di, mn " •. 100'" k.,am '''' de 
on,J.kk ing <1,,, ik .n"g«i",h kan op''''''''-. 
Nee ~j di. Filippij .... '"n .... ~ 
·Oh .«. ik fwJ njru ui, hot lich .. m. Ik 'u, hot 
lichaam J. «n IOCIII <ruIMn • .wmgen. >.Onek, hot 
lichaam :un ,. rakm . ... ,,"ord, a.I. , ... «Ir .... , «n plek 
~. J)( dien, "' .... rt ....... t.>I da, mjjn h.nd hot 
li<haam i"lfU" nwr ., gcbnrn nica fYoi<b. hn is ('(ft 
tn<fit'ilch proces. " 
W .. ko ... <a., bij ;o.. op "" ... uI,.n """""",. ko ... , 
...... darI! 
·.\1 ....... dic mij bijl-oorbctJ.l op ('(ft bc-u .. htbkn on,· 

ALBI:.'fa' DI:." LOUW 

mott. En , ..... ko ...... (f .. 'u"~ijk ,.;. <k mond op 
mond m:hmc. \l('w oe \"OOI" komm is h..-I ,"OO'il. 
Imd. nwt in <k pra"'ijk blijk, ,oW: dat t<Xh di<gt"" bij 
jo kom, dic ~ bij do ..... Î<1 ' .. n mijn "mm.· 
Ho< ""'" kom. ttn d ient! 
·H., ~ kbngrijk dal ditn .. n tich nin: .." jo g>->n 
h«h[on. d. boh.n<klinStn m.,., ... ttn 1x>o"U$I\\<>'. 
dingspl<Xt$ ,,"onkn. Ik bon cIu"'m ..... ' <k individu· 
ok bolunclding,n. ge$"" met ttn indi,-id Ll<!e of 
grotps,,"orbboplcu ....... n 9 m:u.cl.n . 
W:OC houdl w'n w<>rlubop dan in! 
·Oc 1t$SÎ<$ in dm ... <><Iul>op du .... 1"" km- 4 uur ...... 
.. "tIrd, dan onokr andt", grbNil: gnwl; • ...., h)"pn~ 
m bowusto adtmha!ing. Er ,,<>nkn dan ondtt-.. .. rpc-n 
doorkdd W>k :urgs.m. o....-ktrhrid. ~"'u .... ·• 
.n n<g2,in ...... !bindingen. Door gtbruik ,< rruhn ...., 
mijn l><Idrn.icnclh<id lan ik ..... do ....... n rnodrvtn 
<n hun pnxe$ volgen. H« uil<incldijk dool i. [««h[ 
'" kom •• bij do.St"" in fuif. ",,, <""'" >.Orgt dat ie' .....J. ckr.dfcl. rou«n muk,. da,g ............. oor >.Orgt 
da, ie' uok blijf<. do,St"" "~, ie' '''''rsi< bIollttn •• n dil 
dan '< .rllI$for ...... n. H., opruimen ,~n hi.""n....u, 
do, jo btt., in jo vd g>->' ullrn. ttn po<i,irwl< uits .... · 
ling .... ' bui[ ... krijg<'" jo bc-r ... g>->' run.,;" ...... . 
Tot .lot. kun jo ook Îffl btt ......... _ kind. rem! 
.}=t<t. ik krijg in mijn ptWijk "mi! mm- kinckttn. 
bijl"OOfbcdd rt>C1 adhd . • 



ENERGETISCH OPEREREN 

De energetische drab uit je lichaam 

~'HI "' ........ uiten vol van vn'fRNidheid • • panningtn 
of n"lf"ti~ ... ergi ..... Enrrgdi.che ,'men. ",<><Id,. 
"'''''11 .... wol< Qumne van f.'mmmA u ...... ml. ,Ij., 
al. gnooltf dal fr ,,..,. .. <WiJ .... Aun/ ......... li~Aa "'./ijb 
AI.uhf ... AIt .. 1 !trip ... ulft :ider ... :i.lrn ..... , 
won/.,.. 000. miJdd , .... 'rnngdix/t o~n' i, IIrt 
"""" "'osdiJA "m j« rnery:rli..,h. ,..,,<OOi Ir I",", , ...... 
wijtlnn. Of> <Û Da ..... _d .. Pom"i.i. M,,";""'lu/;" 
An, l>ij Qso...-i ... van E ... 1IWriJI w;, IHIlaJfddi", 
Md ,ga"", 

Qu<crin~ "UI Em""'rik maak. 
IIraag de '''''"3''I~ki''g met <'n1 

.... "'~b~ "';lar le haar 
handn. opkgl ~n '''n'Olgen. in 
laaI '",rdwij""". om ui, Ie leg-
8"" .. ", '''''''rgetioch <>pe ... ,en' 
inhoudt .• :" """""'/ de naam hel 
"'nigszins doet \'e1"mocden. wordt 
er niet ~n. Tenmi" .. ". 
nie, >Ol"'" f>';"k. maar ",kc. 
"",/ e~iKh, ' Ik ...,!jd niet 
,"",lu inje lichaam. maar ik .n!jd 
" .. [ in de energie-, legt Q .. " . ine 
uil. "Ik besch rijf he, a1t!jd o.I. 
""',er, meI onderin allerlci 
>lenen, drab, "".",,'<>On,. He' 
"""e' ;. je lic;haa m. Ik kg mijn 
handen op je: li<:haarn "n ,,,r_ 
,'Olg"m za l !..:n mijn handen in 
dal ,,-alcr, helemaal in ,Ic dieple. 
Oa" '"0<:1 il $Icnen. modder. 
ballen ell cirkel •. Ik "'CC' niet 
"oI'~1 er allemul ill melt"'n kan 
zitten. maar in ieder g"",,1 een 

hoop diende. ~ I ijn '; ngcrJ "n 
h:"ldclt 'ijn hk.bij ~I. tw. "01-• ..., 

<lofwigcrljc •. die wigcn cn al· 
lerlei rou""i hij dkaar l"'k!..:n. 
Oda rna trek ik hel en,it. W: .. je 
dan krUH" i. - nct alo hij "-dier 
waar je ccn .. ccn ui. haalt _ da' 

,,,rder gaan ,..,rdiepc:n. L>uor 
de kaarten "oIurd je "oI'cI heel 
erg bc..·u" ,-an dingen. m.ar je 
k"", de pa.ronen .... ""r je in,i., 
""11" 'leed. niel doorb",kcn ol' 
ccn bepaald ni .. cau. Ou, bo:n 
ik de opleiding h)'pno-reS""" 

'Het water is je lichaam. Ik leg mijn 
handen op je lichaam en vervolgens 

zakken mijn handen in dal waler, 
helemaal in de diepte' 

all", in bo:wqjing koon •. Oa. ge
beurt dan ool. in non Ik haam: 

_ V. ron-d. rinSil 
Voordat Queri.", ,-an Lmmeri k 
tkh bo:lighiekl "'ct 'enugeli""h 
opereren'. o"'"oI'i kkeld" te lkh 
.pi r '."n:1 "I' ,,,Ic ",~nk,en. Va" 
hekle .. "O<:lcndhcid en la'olk ....... 
len .ot aalt h)pno-resrcaic: 
allerlei 'al<.cn kwamen op haar 
pad. Maa r <I" gmle '",..."d", i"g 
k .... :u" locn haa r oma "'''rkcd . 
-Na I .... ""jaar me. de tarolku .... 
.e" ge"ol"Crkl Ie hehhen: ,w.elt 
le. "had ik zoie .. ,,U" ik wil me 

....he"",ic gun d<w:n. Ih.a. 
Ir.,,~ ilr. 00&: in aanr.;lJr.ing met 

·rcbtrlhcn'. Ik ben me ,omIct
g:.an olllwi kJr.den. rnu. de 
.. rootn tct'" pa> 11«1 crg doo.
locn le-. jaar geleden mijn lic· 
,eHngsoma ",-.,rked. Vanaf dk 
lijd kon ik men""n _ en me",lf. 
"-aar hcl IllCC begonncn i. _d"", 
cncrgel ioch ope.-.:ren. en i. hel 
bij de men""n Icr«h'geh><flen. 
Het ~ best (ng in het bo:gin. 
In...,n$ gingen mijn hnden en 
~I\cn de luch. in en had ik cr 
geen con.rol~ meer ,,.,cr .. \ja~r 
ik h~b he. allemaal .ocgelalen, 

3J 



omdal ik wb' d~1 m~tI oma aall 
d,' ~nd"r~ b,,, ,i'- Ik ''',,'' da' ,,~ 

","C me "" a kI." 

_ Diagnose 
In "'g"">ldhng 10' ce" chi'urg 
n, .akl Querine ,.,.n En"",,,i k 
nic, "e ... t cen diagnose monbt 
'" !rdat ',ntiden·. Ze lui>!crt .. d 
naar iemand, ""ha~L ",aar hct 
J",haam geeft ,-aa k ",Ik a,,,krc 
i"fo,matie dan dc men",n haar 
,,,rtellcn, Qllcrinc: "Zo w"rkt 
hct du. indcrdaad niet. liti mU 
gaau m"n""n liggc" en kg ik 
mijn haud"n ol' 'c necr. llaa rna 
!rdan mUn handcn """elf aau 
de <lag, Die g<-'" , n ,'a",elf aan 
".,.ar ik moel 'Un, waar ik naa ... 
toe nu",t. M"nsen ,eggen ook 
' "da k: 1emig,je 'i'pr<-""'e. ol' dat 
p"n!ic: Ik gecf m" du' gewoon 
at, het ".arc "" or aa n mijn tran· 
den, Vaa k Ir"a" ,,, gericht n"ar 
de hoofddrakm's, maar "'n" 
pak ik dc bor>t of ,il cr nct icts 
ouder. Sa de behandel ing '"ncl 
ik pa •. Oat ik ,wdriet ,"O<:lde, 
f,u"ratic, of m""heid. dal SOOn 

dingen . In mijn mimiek bn ik 
dan ook ,,,rd,i,,t uitdrukkcn. 
Ik haal allerlci enlOti", lIit het 
licl>:,au, ' .. u U""",,,,," 
Emmi", haal, 'c ~rdlls "it. Maar 
.... a' gaa" die naartoe? "Il eel 
wm, gaat hc' bij mij ,iuen: 
antwo ordt 'co "al, ik melelfni"t 
gonl ",hoon maak. Maar ' .. n de 
'''Ol hOOI> ik da' het uaa,' tJO\"n 
gn' of d~ ",,,de in : 

_ Ruimte 
Met behu tp ' .... 'cnergetisch 
01"""'''''' bn Querinc "an 
E",mcri k. zool. gelegd, al · 
terlei euergeti""he ro"ooi uit 
",mand, licl,"am h:. len. HCI i. 
p'"uig dal d"le ",enen. modder 
of ball"u . ",,,I. -I,ij dil uocml, 
e'uil gehaald ku ."'en word"n. 
~,"ar hc-t bela ngrijk,I'· i. wat 
cr daardoor o",.'aa'- ",\lIe. i. 
e'wrgie". I~gl,e uil, "Et'n angst 
ko",. binncn op de inademing. 
en ' au! Hct gaa' crgc-n. ,jtlen. 
b~,'>Orbec1d hicr op je 00'" of 
b~jc buik. al. a" .oor< ol ie,'It'k. 
bal of blok, ,\Is ik mijn handen 
erop leg e" hct uitci"ddUk 
eruit trek. da" h~g jc-: ,-"eh,
Een opluch' ing. Zodrdjc "ega" 

ti"", cnergie;:'n itl hel ,) .. t~"n. 
of lich~a'" eruil I rekl , crd;e' je 
du, rui""e, Zo wil ik hCI 1ie"" 
noemcn dan ·"ne. gic- die !:>t,'er 
stroo",t", Ik heb het o,,-,r ruimie 
crcercn . .. .,.nt i~der.,.,,, beeft 
hct 0'·.0<= ' Ik ,jt >0 ''Ol. ik b"n >0 

m,,,,: Dat i. ""dt ik nu hcel ,·ccl 
,-oeI. Al., ik <-"Cn eeT,le ",,,,ic me' 
ie",and doc. I",n ik ook ' "da k 
het r.er"e balf uur alleen maar 
aan he' ga]",,,. ~:n nie' éé n keer 
of c,·cn, maar heel .-~"CI cn ,nd 
acht"r elkaar, Da n kom t he' bU 
di., m"n"'" helemaal "a""it 
hun tett.,,,, en doorlccfik het als 
hct .. ",re, A l . jc >0 mI , it , ,,,,rd j., 
,,,rm'>cidcr. krijgje lid,amd~ke 
klach'"n en kun je , ider cn ,ie· 
k"",rden, Tcr .. W al. je rttimlC 
C<<-";"Tl, dan w"nljc ge,ond en 
"i ta at, ktt " je de dingen beter 
aan e" ,·ccl tIl""r hebben: 

'Ineens gingen mijn handen 
en benen de lucht in en had 

ik er geen controle meer 
, 

over 

_ Beperki""," 
Q\\erinc ' .. n Emmerik heeft 
al t"lIo,,, men"'n geholpen, 
met allerlei """".,n klachtcn, 
~k"",,, m,,1 migr~ ine. die 
nergens mar te behallddcn 
" 'ar,,n en slectns UI' d" bank 
lag"n, h""ft ,e >,"' .. " get "'gen 
d:" de"e g~l"kkig zijn en ,,'cer 
in he! ]"'''n SI~a", E~n yrou'" 
die ieu in haar borst ,·odde. 
maar gee" res»On, b"",,, '·~n 

de Ixh:",dc1"nde arl •. ba ... uc 
in Ir~"~" Uil, nad", Queri"" 
"an E.nm"rik ""n brok uit 
haar lichaam h",tlde, I\lle",aal 
heel lIool'g< .. ..,"d. ~bar ,ij" cr 
eigen lijk ook IWI",rkingen aan 
de beh"ndelingcn di" Querine 
geeft' "Je ku", mc-I atk .. bij me 
kon,,"I\". ant,,-oordl ,e , "!kha l"e 
alo je all g,'b'ok"" been hebt: 
dan moet j " ,och echl naar 
<-"Cn ,ieke nt".i., Maar ".1",. de 
"'Ol, dcp,.,..ie •. ,1:tJ",IOO!>h,'id. 
inc.,.t. mi;h~ndding. p.yel,.....,. 

of AO!lO. kun j e gewoon bij 
mij tcrech" Zdf. mensen mct 
kan kcr komen b~ me: 
I. he, rri:d dat "'enseu me. 
kan ker denk"n: oh , daM ""Ortl 
ik e'..,n gene/"n? "Ugl "r-~~u. 
Sommigen lijn inderda~d ,e 
gCn"",,n, Dan ben j e cr bij'ijd, 
bU "n ;, ,'r de bereidh"id 
om cd" te .. 'iIlen opruim" " . 
A"d~ren ,iu,'n cr ""cr te ,"'r 
in: ,Iie -I,ijn modl~k .~ ge""l"n. 
M~~,·. rlat ' .• 'g ik da" ook. d,,, 
kan jc lOl '.ijn. je ka rma, Ik gc· 
loof ""t in ''Olkdigc g<:nC/jtlg, 
rlat i, mijn inte",ie Ic, ,,,,in,tc. 
Maar iemand rlie at 3,~. 40 jaar 
patrouen ht"d'I, di" kan ker heb· 
I><"u ' '-'ro<J''.aakl, di~ g~ ik niet 
",·rtdlen d~t .., be.~t· "'Ordt. 
Da n hn ik 311~~n nog i~" "au 
,,-,rlichting gc,,,n: 

_ Ve rantwoorde lijkhe id 
Sommige mcnscn n""m"n 
Qttcrine ,,,,n Emmcrik "",n 
,,,,,cf"cr. omdat 'e zo 'pirit"cd 
i, en op de"", manier .. -.:rkt. ~Iaar 
rlaar i. IC ,drhele",aal ".,. ... ''''L 
Vcrrler ,,,,,icht ze ",erk .. ",arhij 
",e,".,,, zich al ,,,cl afh an kelijk 
~u"ncn op .. cllen, maar ook 
daar i. , e niet op gesteld: 
iede ... ..,,, i. ,,,mnt,,oordelUk 
",." zich,elf, ,'indt IC. Daarom 
geef. zc ook .. "Or"'hop', mct 
al • .loci dat mc,,"'u ,el fstandig 
,,,,hzdf kun neu ope",r"" op 
energe. isch "i'·cau. "Ik ben hcel 
..,,,.itief mct cncrgieen", .-.,rtclt 
U:. "Ik ka" ",elen ofjc in bala", 
btn" d"n ',ocr jc lau,," cu zi'je 
,'an je ~ ç"i" tot aan je ,"O<:teu, 
Maa r (lp....!.!il mO",.,,,, .,iueu m· 
,·",,1 mc,;';')' in w'" 'e,', Ik moet 
altijd lacheu om al die m.,n"'" 
dic tq.en me ,eggen: 1e bent 
m 'I,iritueel bezig. Je be", een 
""c,,,r: Ja . ik ,"O<:l h<-..,I ,ut 
kr-~chl en II'ce. d~t ik gMtI 1I'0rd 
bijgc<ta~n door God, M""-r dan 
denk ik: oh ja. ,k k" een ',,·c· 
'"r, ,erwijljij alleen m~~d>O\'cn 
in je energie ,it, Met hele,,,aal 
niks in de kn"n! Ik ,-oeI ,nij " 
'OClen. ben"n. knie"u. aJ\c; ,0\ aan d" grond, wi" ' .. u on' 
''''""en is u" dc ,"'",'er?!" 



W il CHALLENGE 

• 
ML)n I1lO<fO: ....... onderg .. n, dan gtl<wffi 
'4 ni .. ü Zodmk ik ook rwer "S",..;e.. 
thonpi<. R~~ b.,.""'" Lew,rlijk 
"tcrugga1lS", Tijdenodr .. g""';""=póo 
....,ro ;. In '''''''''' gdxach' en heri:>ekef jo 
crvari"8"" ui. h<t ~.of""fs ui, ..... 
"'""'8 "'=. Zoal. ~Iko 'h<rlopie ochijm he< 
<fgrn1 go...! voor Ie .ijr>. Elk lidumehjk of 
<mOIion.d probI«m he<{, im ....... """ 
oorzaak. Di< oor=k i$ voI~ "'8ressie· 
'bcrapru",,, Ie vir.tlrn in ooverwcrl< .. 
<rW.ringffi ui.!.... ""rieden. I'sychn!ogie 
~ do koOO.grood.dunk, mij. Ik bon 
.. ~w, .. 8""""8 om ,. drnkeo da, ik mijn 
v<rltdrn v~rv .... kt h.b. Boo....ooiffi heb ik 
<ttI concrntrat~, :UIl< ,ijderu. de 
mtJi'atÎ< bij yogalro nrem ik mijn 
b",,,bd .. ppmlij<tje door. Zou ik dm nu 
." .... lijk .... 1 <m k...c co",,,,,, "",ken me< 

m ,jn OI'I<lt-tbo=wu<tzijn> 
11 .. bhjkt nirt """,;lijk om ...., 'h<np<u' 
te vinden. H., i. ulfi <m .rk.nd bero.p: 
du,>rn<l<n 'hcnpru'", zijn ungffiox"" 
bij dt N«l<rlanili<lkro.p<V<R'fligi"B .... n 

Ilypnoohcnpru<co (NBVH~ flooveodien 
v<1gO<'<It ..... "",,ral rorSvt'rl<k<ri"8ffi dr 
b<handtJing. J u" .. 1 hot wel ""ig"'; ... 
...., hd .... d.w<rl<ill8 hrobm. O'..;'o .... n 
r<grnsK1 h, .... pcut. Sj. rn&nlI QU<fj roe 
spring, .... ui •. Omdat"" haar prof",1 afsluit 
met 'k...m.. vol krach, en pas;;.rn ...... do 
nodogt humor' kits ik hur. 

;;:;;; 1 .. « .... ,10 's oc",md. voor!ua, 
dtur."..,.dt ,,,,,<llillg: iksadaarhemijk 
""8 CVtrI mijn ocht.nlro<S uiulapro. Moa, 
i""",. btkruip< me de scda<ht<: _I dat 
het wél wtrkt. Mi""h;"" 'rek ik dan <m 

bt<1-put , .. n tllM:lt "I"'" "" oo,<I<k ik da, 
ik in miJll jtugJ mIsbruik, ben do:.:.. <m 

oom? VOOfda, ik ""I; k.n vluch''''' .... 
ik al bin ...... Ik YffWlICh, <m gym >aal,;.. 
..... «1 .......... ku""", mut%< bd\andd, 

d~"",,,~ bij haar ,huil. Tu""" ht1 
'f>"d8o«l VIIn h ... , kindtrrn lis' <m 
m.' ..... ;. op <I< grond. Qu<ril'l< ~It dat 
.. """,sm behandd, ........ bijvoorbttld 
angs''''' of -=avlngrn. maar ook ........ 
lieha ...... li jl:e klacht"" "",I, rugptjn. z., 
hon,ngl I ... , dii'n' .... in <m ,,,,nac: <m 

"' ... k~u",,ijn. de toeStOnd die "" 
ken"", "lOf'd., "" gun ,I.""". Ni« "",I, 
bij R ... i RooteJli - dat ;. in <m hyJ>OOll" 
. 11om ... 1 .... '" dingrn 00rt _ maar <m _m 
van .1' .... ,...,,,,., ;'~u"e'. Jm"nd 

gul .I~ '''''8 ..... ' <m -is kvrn .• 1 • 
ht1 om <m n<go.';e ... doodservarins <I"': 
bijvoom..lJ .1. ;. in <m -is lev<1l brot 
verll'o(lf)R! ..... d .. , in di, kvrn ""!! I .. , VIIn 
hobt omda, ht1 nio:, ver"""" i .. Onl.ngs 
hcd', :re <m ."", ... i>eh.> ... kkl dio: n .. , "",n 
n<go.tio:", dood .... VII,ins , .... "88ins. In haar 
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Ik ga vanmiddag direct een trommel-cd 
kopen. 0 ja, we waren bij mijn buik: "Laat 
die helemaal los." Aangekomen bij mijn 
hoofd geloof ik dat ik wel helemaal 
ontspannen ben. Nu die trance nog. "We 
gaan het dag-bewustzijn uitzetten en daarna 
zetten we het waak-bewustzijn aan. Zoals je 
nu ligt, kom je al in trance rakend steeds 
dichter bij JOUW kern, JOUW waarheid. 
We gaan de trance nog iets verder verdiepen." 
Wat rommelt mijn maag zeg. Honger? "Ik 
wil je gaan vragen een trap voor te stellen 
met dertig treden. Elke tree die je naar 
beneden gaat, zak je nog verder in je kern. Bij 
nul zijn we in een diepe trance, diep genoeg 
om contact te kunnen maken met de 
stukken waar je aan wilt werken." Nu al? 0 
jee, ik ben er nog lang niet. "We gaan ons 
laten zakken, 30, 29 ... " Als ik maar niet ga 
boeren of zo. "We zijn op de helft en de 
laatste vijftien treden zak je nog verder weg." 
Shit, laatste tree alweer, ik ben nog helemaal 
niet in trance! Mijn ogen trillen wel raar 
trouwens. "Bij nul zit je in je kern. De nul 
wordt héél erg groot. Je stapt door de nul 
heen en dan kom je uit op een veilige plek, 
eentje die voor jou veilig is. Voel, hoor: wat is 
voor jou een veilige plek? En als je de plek 
weet, kun je mij dat zeggen." Ik zou graag op 
een warm strand willen liggen, behoort dat 
tot de mogelijkheden? "Wat is jouw veilige 
plek?" vraagt Querine een tweede keer als ik 
niet antwoord. "In ieder geval iets warms", 
antwoord ik. "Een strand." "Daar op dat 
strand, daar ben je veilig. Wat voel je in je 
lichaam?" "Mijn nek. Mijn nek is koud. En . 
ik voel spanning in mijn armen." Ik heb 
chronisch last van mijn nek en schouders. 
RSI schijnt dat te heten. "Vanaf welke leeftijd 
voel je die spanning en kou?" "Vier." Dat was 
heel resoluut. Waarom zeg ik dat nou? 

4 GRAZIA 

Vervolgens vraagt Querine nog meer dingen 
waar ik normaal gesproken geen antwoord 
op geef, maar nu dus wel, en voordat ik het 
weet, gebeurt er iets heel geks. Ik moet 
spontaan janken. Shit. Hier heb ik dus 
totaal geen zin in, want ik wil vanmiddag 
niet naar mijn afspraken met zo'n jankhoofd. 
Door vraag en antwoord lijkt het erop dat ik 
me als vierjarige de scheiding van mijn 
ouders toch meer heb aangetrokken dan ik 
mezelf tot nu toe voorhield. Ik dacht dat ik 
dit hoofdstuk allang afgerond had. Af en toe 
vraagt Querine in welke kleur ik iets zie. 
Daar kan ik minder mee. Inmiddels hoor ik 
dat we zijn aangekomen bij het 'helende' 
gedeelte: "Wat we nu eigenlijk aan het doen 
zijn, is een inner child-sessie: een gekwetst 
innerlijk kind. Je vader ging weg, je droeg de 
lasten van je moeder. Hierdoor heb jij de 
angst om kwijt te raken, dat gaat daar in je 
lichaam zitten. Het gevoel dat je je leven niet 
benut is eerder de energie vanuit jou die naar 
je moeder gaat." 
Kan dat gejank alsjeblieft stoppen?! "Nou 
vraag ik je om vanuit je volwassen Tatum, 
deze vierjarige Tatum tot je te nemen, troost 
haar en dan mag deze vierjarige Tatum een 
nieuwe plek in je lichaam krijgen. "Mijn 
hart?" Het is het eerste wat in me opkomt. 
"Deze vierjarige plaats je in je hart. Wat zou 
jij doen als je haar moeder bent?" "Haar 
troosten en met haar spelen." Wat een 
gezapig antwoord. Verder geeft Querine mij 
de opdracht mijn eigen moeder een dosis geel 
(de kleur die ik heb gekozen voor vreugde) te 
geven. En mezelf te omhullen in roze (de 
kleur die ik heb gekozen voor liefde). 
Querine vraagt of het goed is voor nu. 
Eigenlijk wil ik nog doorgaan, maar ik ben 

op. "Dan mag je zo weer rustig in je eigen 
tempo terugkomen naar het hier en nu", sluit 
ze af. Langzaam begin ik me uit te rekken, 
kijk op mijn horloge en zie dat we een uur 
verder zijn. Ik dacht echt dat ik daar maar 
een kwartier had gelegen. "Had je niet 
verwacht hè, of wel?" vraagt Querine me als 
mijn ogen weer volledig open zijn. "Volgens 
mij was ik niet in een trance", verdedig ik 
mezelf. "Heb je je buik niet horen '
rommelen? Ik zag je ogen knipperen, je keel 
bewegen: je was in een trance. Als 
hypnotherapeut kan ik dat herkennen." 
"Maar die kleuren, daar had ik nogal moeite 
mee", zeik ik. "Ik heb het eerste half jaar van 
mijn studie alleen maar zwart gezien, bij mij 
ging dat ook niet meteen. Ik ben tevreden. 
De situatie werd heel mooi duidelijk. Dat 
meisje van vier is geschrokken, uit je hart 
gegaan en in je nek gaan zitten. Je hebt een 
hele mooie inner child-sessie gedaan, een 
gekwetst innerlijk kind opgehaald en in 
je hart geplaatst." 
Het eerste wat ik doe als ik weer opgestaan 
ben, is een blik in de spiegel werpen. Jezus, 
wat ben ik toegetakeld. Volgens Querine is 
dat niet raar: "Eén traan laten tijdens een 
hypnose staat gelijk aan bewust een hele dag 
huilen. Je beseft niet hoe sterk dit is. Ik kon 
het ook zien aan je lichaam, die genezing. 
Dat hebben we nu geheeld, maar er kan 
mogelijk nog meer zitten." Voorlopig moet ik 
dit even laten bezinken. Mijn verstand er 
weer bij halen, Querine een bon laten 
uitschrijven en mijn maquillage zo snel 
mogelijk bijwerken. 

In de auto bel ik mijn moeder. Ik ben 
benieuwd of ze die gele dosis heeft 
ontvangen en praat met haar zonder dat ik 
haar iets vertel over mijn sessie. Ze klinkt 
vrolijk, dat wel. Maar ik hoor haar niet over 
gele energieën, of verwacht ik dan weer te 
veel? Ik vind het maar gek wat daar bij 
Querine gebeurd is. Bovendien voel ik me 
moe van alle emoties die zijn losgekomen, 
maar op een bepaalde manier ook weer 
opgelucht: alsof er dingen duidelijker zijn 
geworden. Tijdens de stoplichtpauzes probeer 
ik mascara op te doen, maar niets kan 
verdoezelen dat mij iets heftigs is overkomen. 
Dus bel ik mijn afspraken voor die dag af. Ik 
kom namelijk net uit een inner child-sessie en 
wil mijn gekwetste vierjarige 'ik' wat extra 
aandacht geven. Zou ik dan toch ... _ 
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