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“Het Signalenboek 1-5
Ontdek de onderliggende betekenis van gebeurtenissen,
verschijnselen, ziekten… als signalen op je levenspad”
van

Christiane Beerlandt
U mag van deze tekst één exemplaar afdrukken voor persoonlijk gebruik.

*
Alfabetische index
van de onderwerpen behandeld in
De Signalenboeken nummers 1-5

Aanbidding : je bouwt je hele leven rond een beroemdheid uit
Signalenboek 3, 188
Aanbotsen : tegen mensen oplopen Signalenboek 1, 72
Aanbranden : voeding brandt aan Signalenboek 1, 243
Aandelen : geld verliezen op de beurs Signalenboek 4, 81
Aankleden : kleren achterstevoren aan Signalenboek 4, 91
Aankleden : kleren binnenstebuiten aan Signalenboek 4, 92
Aanrijden, aanrijding : zie Ongeval
Aardbeving, slachtoffer van, nadrukkelijke confrontatie met
Signalenboek 1, 13
Abces : chronische tandabcessen Signalenboek 3, 228
Accident : zie Ongeval
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Accu : van je auto is leeg Signalenboek 2, 17
Accu : van je voertuig is leeg Signalenboek 5, 24
Achterdeur : problemen met de --- van je huis Signalenboek 5, 97
Achterklap : je wordt ten onrechte beschuldigd en beklad
Signalenboek 4, 151
Achterligger : rijdt je aan Signalenboek 1, 21
Achterstevoren : je doet je kleren achterstevoren aan Signalenboek 4, 91
Adres verkeerd : post voor iemand anders komt bij jou terecht
Signalenboek 4, 49
Afbranden : je huis brandt af Signalenboek 1, 75
Afgunst : zie Jaloezie
Afkeer : van een regelmatig patroon in stof of op papier (bv. bolletjes)
Signalenboek 4, 13
Afspraak : je komt overal “te laat” Signalenboek 2, 117
Afvoer : verstopt (gootsteen, wastafel, bad) Signalenboek 1, 15
Afvoer : verstopt (toilet, WC) Signalenboek 1, 216
Agent : angst bij confrontatie met politie (of een vergelijkbare macht)
Signalenboek 5, 31
Agressie : agressief benaderd worden Signalenboek 1, 18
Agressie : getuige van een agressief schouwspel Signalenboek 2, 13
Agressie : je bent in elkaar geslagen, zogenoemd zinloos geweld
Signalenboek 5, 54
Alleen : angst in het donker alleen op straat Signalenboek 3, 13
Alleen : zie Eenzaam
Allergie : kattenhaar Signalenboek 2, 99
Allergie : MCS : overgevoeligheid voor waspoeders,
Medicijnen, … Signalenboek 3, 136
Ambulance : opvallende confrontatie met --- Signalenboek 3, 250
Angst : dieren : bang voor dieren in het algemeen Signalenboek 5, 141. Zie
ook Angst voor honden, Angst voor muizen. (Angst voor spinnen : zie
het boek ‘De Sleutel tot Zelf-Bevrijding’)
Angst : donker : bang in het donker alleen op straat Signalenboek 3, 13
Angst : donker : bang in het donker, algemeen Signalenboek 4, 17
Angst : donker : bang in het donker, zelfs thuis Signalenboek 5, 20
Angst : honden : bang voor honden Signalenboek 5, 106
Angst : muizen : bang voor muizen Signalenboek 4, 119
Angst : plankenkoorts, podiumvrees Signalenboek 2, 154
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Angst : politie : in confrontatie met de politie (of een vergelijkbare macht)
Signalenboek 5, 31
Angst : vallen : bang om te vallen (zonder dat er sprake is van hoogtevrees)
Signalenboek 5, 111
Angst : zonnevlecht krampt toe, ogenschijnlijk zonder aanwijsbare reden.
‘Paniek om de paniek’ kan toeslaan Signalenboek 3, 19
Anorak : zie Kledij
Apparaten : elektrische apparaten die met water te maken hebben stoppen
niet, ook als ze uitgezet zijn Signalenboek 5, 219
Apparaten : elektrische, stoppen niet Signalenboek 1, 82
Apparaten : zie ook Oven, Magnetron, Vaatwasmachine, enz.
Aspergillose (soort longinfectie) Signalenboek 3, 24
Auto : accu, batterij is leeg Signalenboek 2, 17 en Signalenboek 5, 24
Auto : band : klapband Signalenboek 4, 23
Auto : band : lek, plat Signalenboek 1, 34
Auto : batterij is leeg Signalenboek 2, 17 en Signalenboek 5, 24
Auto : boete : parkeerboete krijgen Signalenboek 4, 37
Auto : boete : snelheid, ‘overdreven’ Signalenboek 3, 90
Auto : bon : je gaat op de bon : zie Boete
Auto : brandstof, valt zonder --- Signalenboek 1, 55
Auto : brandweerwagen, symboliek van Signalenboek 4, 45
Auto : brug : wachten voor een opgehaalde brug Signalenboek 5, 29
Auto : claxon : blijft hangen Signalenboek 1, 24
Auto : diefstal door inbraak in je wagen Signalenboek 2, 83
Auto : diefstal van je wagen Signalenboek 2, 22
Auto : dier op de baan voor je Signalenboek 3, 33
Auto : gestolen Signalenboek 2, 22
Auto : inbraak in je --- Signalenboek 2, 83
Auto : joint de culasse, problemen met Signalenboek 5, 191
Auto : klapband Signalenboek 4, 23
Auto : koppakking, problemen met Signalenboek 5, 191
Auto : koppeling stuk, kapot, problemen met --- Signalenboek 1, 39
Auto : lekke band Signalenboek 1, 34
Auto : mist, je komt plotseling in de mist terecht Signalenboek 3, 29
Auto : motor : is in elkaar gelopen Signalenboek 5, 191
Auto : motor : oververhit Signalenboek 5, 187
Auto : nummerplaat achterop verdwenen (gevallen, gestolen…)
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Signalenboek 5, 67
Auto : ongeval : zie onder Ongeval in deze index
Auto : onherstelbaar beschadigd, total loss, perte totale Signalenboek 2, 27
Auto : ontkoppeling stuk, kapot, problemen met --- Signalenboek 1, 39
Auto : panne : zie brandstof, start niet, ontkoppeling stuk, altijd problemen
met je wagen, koppakking (joint de culasse) stuk, …
Auto : parkeerovertreding : boete, bon Signalenboek 4, 37
Auto : parkeerovertreding : weggetakeld worden Signalenboek 1, 60
Auto : parkeerplaats : geen plaats vinden Signalenboek 1, 41
Auto : perte totale Signalenboek 2, 27
Auto : problemen, voortdurend, met je auto Signalenboek 1, 58
Auto : remmen, problemen met Signalenboek 1, 248
Auto : slippen op glad wegdek Signalenboek 1, 47
Auto : spookrijder, ontmoeting met Signalenboek 1, 51
Auto : start niet Signalenboek 1, 53
Auto : steentje tegen de voorruit van de wagen Signalenboek 4, 30
Auto : stuur : problemen met het --- Signalenboek 1, 44
Auto : total loss Signalenboek 2, 27
Auto : uitlaat, problemen met Signalenboek 5, 78
Auto : velgplaat van een wiel verliezen of zien Signalenboek 2, 20
Auto : voorruit : steentje tegen --- Signalenboek 4, 30
Auto : weggetakeld Signalenboek 1, 60
Auto : wiel verliezen Signalenboek 1, 27
Auto : wieldop : verliezen of er een zien aan kant van de weg
Signalenboek 2, 20
Auto : zigzaggend voertuig voor jou Signalenboek 5, 95
Averechts : kleren binnenstebuiten aan Signalenboek 4, 92
Baaldag : alles loopt mis Signalenboek 4, 110
Bad : afvoer : verstopt Signalenboek 1, 15
Bakoven : je oven is stuk Signalenboek 5, 132
Ballon : je ziet een luchtballon, symboliek hiervan Signalenboek 4, 104
Balpen : lek : inkt loopt eruit Signalenboek 1, 132
Band : auto : lekke band Signalenboek 1, 34
Band : fiets : lekke band Signalenboek 1, 92
Band : klapband Signalenboek 4, 23
Bang : zie Angst
Bankkaart : blokkeert Signalenboek 1, 63
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Bankroet : je bedrijf gaat failliet Signalenboek 1, 86
Barst : glas Signalenboek 1, 111
Barst : muur van je woning. Signalenboek 3, 38
Barst : steentje tegen de voorruit van de wagen Signalenboek 4, 30
Batterij : accu van je auto of voertuig is leeg Signalenboek 2, 17 en
Signalenboek 5, 24
Bed : je zakt door je bed Signalenboek 2, 30
Bedelaar : je haalt een bedelaar naar je toe, misschien herhaaldelijk
Signalenboek 5, 145
Bedorven : diepvriezer ontdooit ongevraagd, het voedsel is bedorven
Signalenboek 5, 72
Bedorven : voedsel dat je wilt eten blijkt bedorven te zijn
Signalenboek 3, 243
Bedot : je wordt bij de neus genomen Signalenboek 5, 153. Zie ook
Belogen, Opgelicht
Bedreigd worden Signalenboek 1, 18
Bedrogen : je wordt bij de neus genomen Signalenboek 5, 153. Zie ook
Belogen, Opgelicht
Beet : zie Bijten, Steek
Beetgenomen : je wordt bij de neus genomen Signalenboek 5, 153. Zie ook
Belogen, Opgelicht
Begrafeniswagen : nadrukkelijke confrontatie, ontmoeting met --Signalenboek 1, 165
Beklad : je wordt ten onrechte beschuldigd en beklad Signalenboek 4, 151
Bel : voordeurbel rinkelt voor jou ‘opvallend’, net als je iets bepaalds hebt
‘gezegd’, ‘gedacht’ of ‘gedaan’ Signalenboek 4, 33
Belachelijk : blunder begaan Signalenboek 2, 39
Belogen : iemand liegt tegen jou Signalenboek 5, 46. Zie ook Bedot,
Opgelicht
Belogen : je bent bedot Signalenboek 5, 153
Belogen : je bent opgelicht Signalenboek 5, 156
Benen : Restless Legs Syndroom Signalenboek 3, 203
Benzine : auto valt zonder brandstof Signalenboek 1, 55
Bepleistering : plafondproblemen : loskomen van bepleistering of papier
Signalenboek 3, 190
Beroemdheid : je bouwt je hele leven rond een --- uit, personencultus
Signalenboek 3, 188
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Beroven : je besteelt je medemens Signalenboek 4, 176
Beschimmeld ; het voedsel dat je wilt eten blijkt beschimmeld te zijn
Signalenboek 3, 243
Beschuldigd : je wordt ten onrechte beschuldigd en beklad
Signalenboek 4, 151
Besodemieterd : je wordt bij de neus genomen Signalenboek 5, 153. Zie
ook Belogen, Opgelicht
Bestelen : zie Diefstal, Bedrogen, Bedot
Betekenis : waarom haal je een signaal naar je toe Signalenboek 4, 166
Beurs : schommelingen : financiële tegenslagen hierbij Signalenboek 4, 75
Zie ook : je verliest geld Signalenboek 4, 81
Beven : hoofd : onwillekeurig beven Signalenboek 2, 81
Bewoond : zie Bezeten
Bezeten : je bent ervan overtuigd bewoond te zijn, dat een entiteit in jouw
energieveld zit Signalenboek 5, 203
Bezettoon : de bezettoon horen wanneer je telefoneert Signalenboek 1, 204
Bezoek : ongewenst, ongelegen, soms opdringerig Signalenboek 2, 34
Bijennest : in tuin of aan woning Signalenboek 4, 233
Bijensteek in mond, op tong Signalenboek 2, 251
Bijten : een mens bijt een ander Signalenboek 5, 25
Bijten : op je tong bijten Signalenboek 1, 218
Binnenplassen : huisdier plast binnen Signalenboek 1, 121
Binnenstebuiten : kleren binnenstebuiten aan Signalenboek 4, 92
Blaas : verlegen blaas Signalenboek 5, 224
Blepharospasmen : spasmen van het ooglid Signalenboek 2, 36
Bliksem : slaat in je huis Signalenboek 1, 66
Bloes : zie Kledij
Blunder : gek figuur slaan voor de ogen van anderen Signalenboek 2, 39
Boete : door ‘overdreven snelheid’ Signalenboek 3, 90
Boete : parkeerboete krijgen Signalenboek 4, 37
Bolletjespatroon : afkeer van een regelmatig patroon in stof of op papier
Signalenboek 4, 13
Bon : je gaat op de bon : zie Boete
Boom : ontworteling : je wordt er mee geconfronteerd
Signalenboek 2, 137
Boot : zinkt, jij bent drenkeling Signalenboek 1, 70
Botsen : tegen mensen aanlopen Signalenboek 1, 72
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Botsing : zie Ongeval
Brand : je huis brandt af Signalenboek 1, 75
Brand : kleine, in jouw huis (of erbuiten) Signalenboek 3, 45
Brand : rookontwikkeling zonder brand Signalenboek 5, 198
Brand : schoorsteenbrand Signalenboek 4, 161
Brandstof : auto : zonder brandstof vallen Signalenboek 1, 55
Brandweerwagen : symboliek (bij confrontatie met ---) Signalenboek 4, 45
Breken : geschenk of dierbaar voorwerp uit je verleden breekt
Signalenboek 1, 107
Breken : glas Signalenboek 1, 113
Breken : vingernagel scheuren of breken Signalenboek 4, 122
Brief : bereikt bestemmeling niet Signalenboek 4, 54
Brief : kettingbrief krijgen Signalenboek 1, 139
Brief : post voor iemand anders komt bij jou terecht Signalenboek 4, 49
Broeikas : symboliek Signalenboek 5, 76
Broek : zie Kledij
Bromfiets : zie Voertuig, Motor, Band…
Brug : moeten wachten voor een opgehaalde brug Signalenboek 5, 29
Bug : zie Computervirus Signalenboek 2, 44
Burenlawaai Signalenboek 1, 159
Buurt : voortdurend geruzie in jouw buurt Signalenboek 5, 69
Cadeau : geschenk krijgen dat je niet bevalt Signalenboek 1, 105
Cadeau : geschenk uit je verleden breekt Signalenboek 1, 107
Cassettespeler : stuk, defect Signalenboek 4, 84
Cd-speler : stuk, defect Signalenboek 4, 84
Chaos : voortdurend wanorde in je huis Signalenboek 4, 218
Chauffage : zie Verwarming
Chemische overgevoeligheid, MCS Signalenboek 3, 136
Chronische tandabcessen Signalenboek 3, 228
Claxon : auto : claxon blijft hangen Signalenboek 1, 24
CO : CO-vergiftiging (koolstofmonoxide-vergiftiging) Signalenboek 2, 42
Computer : blokkeert, je kan niet verder werken Signalenboek 1, 78
Computer : printer blokkeert Signalenboek 2, 159
Computer : virus in je computer Signalenboek 2, 44
Culasse : ‘joint de culasse’ : problemen met Signalenboek 5, 191
Dak : lek Signalenboek 1, 161
Dakpannen : vallen van je dak Signalenboek 4, 57
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Déjà vu : oorzaak Signalenboek 3, 53
Deur : achterdeur van je huis, problemen Signalenboek 5, 97
Deur : bel gaat op specifiek moment Signalenboek 4, 33
Deur : koelkast, deur blijft openstaan of sluit niet goed meer
Signalenboek 5, 35
Deur : voordeur : gaat niet of zeer moeilijk open Signalenboek 2, 239
Deur : voordeur : naamplaat valt eraf of verdwijnt Signalenboek 2, 130
Deur : wasmachine, deur defect Signalenboek 4, 222
Diefstal : auto gestolen Signalenboek 2, 22
Diefstal : drang tot stelen Signalenboek 4, 180
Diefstal : fiets gestolen Signalenboek 3, 84
Diefstal : identiteitskaart Signalenboek 1, 123
Diefstal : inbraak in je auto Signalenboek 2, 83
Diefstal : inbraak in je huis terwijl je niet thuis bent Signalenboek 1, 127
Diefstal : inbraak in je huis terwijl je thuis bent Signalenboek 1, 129
Diefstal : je besteelt je medemens Signalenboek 4, 176
Diefstal : portefeuille gestolen Signalenboek 4, 141
Diepvrieskist : zie Diepvriezer
Diepvriezer : ontdooit ongevraagd, de voedingswaren eveneens
Signalenboek 5, 72
Dier : onverwachts een dier voor je auto Signalenboek 3, 33
Dier : overrijden of overreden/dood dier zien Signalenboek 2, 139
Dier : zie ook Hond, Huisdier, Vlooien, Vogel, Wesp …
Doemdenken Signalenboek 4, 65
Dof gevoel ; tintelingen : vooral aan uiteinden van de ledematen
Signalenboek 2, 198
Donker : bang in het donker alleen op straat Signalenboek 3, 13
Donker : bang in het donker, algemeen Signalenboek 4, 17
Donker : bang in het donker, zelfs thuis, in bed… Signalenboek 5, 20
Dood : dier overrijden of overreden/dood dier zien Signalenboek 2, 139
Dood : dierbare overlijdt Signalenboek 4, 128
Dood : huisdier sterft Signalenboek 4, 62
Dood : kind verliezen, het doet je veel verdriet Signalenboek 2, 107
Dood : vermoord, iemand in je omgeving Signalenboek 5, 86
Dood : vlakbij jouw huis gebeuren vaak zware ongevallen
Signalenboek 1, 238
Dood : vogel vliegt tegen jouw (gesloten) deur of vensterraam
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Signalenboek 2, 230
Dood : zelfdoding door iemand in je omgeving Signalenboek 4, 237
Dool : zwerfdier : je vindt een hond of kat op de dool Signalenboek 2, 255
Doorzakken : door je bed Signalenboek 2, 30
Doorzakken : door je stoel Signalenboek 1, 194
Drang : zie Dwang
Drenkeling : boot zinkt Signalenboek 1, 70
Droger : linnendroger is stuk of defect Signalenboek 5, 166
Drol : zie Uitwerpselen
Droogkast : stuk of vertoont ernstige gebreken Signalenboek 5, 166
Drugs : verslaafd aan harddrugs Signalenboek 3, 58
Drugs : verslaafd aan softdrugs Signalenboek 3, 67
Druppen : kraan lekt Signalenboek 3, 129
Dubbelganger : je ontmoet je dubbelganger Signalenboek 3, 74
Dwang : melodie blijft in je hoofd hangen Signalenboek 4, 100
Dwang : schoonmaak-fanaticus, je bent een --- Signalenboek 4, 158
Dwang : zie ook Stelen, Drugs, Televisie, Stalking, GSM, Krabben, enz.
Eenzaam gevoel Signalenboek 4, 70
Eenzaam : mensen lijken plots geen tijd meer voor je te hebben
Signalenboek 2, 196
Eenzaam : zie ook onder Relatie
Elektriciteit : elektrocutie, elektrische schok Signalenboek 2, 49
Elektriciteit : kortsluiting, stoppen springen Signalenboek 1, 142
Elektriciteit : lamp springt Signalenboek 1, 155
Elektriciteit : lamp : intensiteit van het licht vermindert en/of vermeerdert
Signalenboek 1, 152
Elektriciteit : statische elektriciteit Signalenboek 3, 77
Elektriciteitspaal omgevallen Signalenboek 4, 74
Elektrische apparaten : zie Apparaten
Elektrocutie : elektrische schok Signalenboek 2, 49
Elektrosmog : je bent uitermate gevoelig voor straling van elektriciteits- en
telefoonnetwerken Signalenboek 5, 122
Embrayage : problemen met het ontkoppelingspedaal Signalenboek 1, 39
Entiteiten : je bent ervan overtuigd bewoond te zijn, dat een entiteit in jouw
energieveld zit Signalenboek 5, 203
Ervandoor : je echtgeno(o)t(e) of partner heeft je verlaten voor een ander
Signalenboek 4, 197
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Essentiële tremor : hoofd : onwillekeurig beven Signalenboek 2, 81
Eten : voedsel dat je wilt eten blijkt bedorven of slecht te zijn
Signalenboek 3, 243
Eten : voedsel brandt aan Signalenboek 1, 243
Eten : voedsel is bedorven doordat je diepvries ongevraagd is ontdooid
Signalenboek 5, 72
Eten : voedsel kookt over Signalenboek 1, 245
Exhibitionist : confrontatie met mannelijke exhibitionist
Signalenboek 5, 15
Extrasystolen : je hart slaat over Signalenboek 3, 99
Faillissement : je bedrijf gaat failliet Signalenboek 1, 86
Fan, overdreven : je bouwt je hele leven rond een beroemdheid uit,
personencultus Signalenboek 3, 188
Fiets : aangereden worden door een voertuig Signalenboek 3, 245
Fiets : aanrijden : je rijdt iemand aan met je voertuig Signalenboek 3, 248
Fiets : band : lek Signalenboek 1, 92
Fiets : confrontatie met verkeersongeval zonder er zelf bij betrokken te zijn
Signalenboek 4, 125
Fiets : gestolen Signalenboek 3, 84
Fiets : ketting valt van fiets Signalenboek 1, 91
Fiets : lekke band Signalenboek 1, 92
Fiets : remmen : problemen met Signalenboek 1, 248
Fiets : sleuteltje van je fiets verloren Signalenboek 1, 89
Fiets : spaken van fietswiel breken Signalenboek 1, 95
Fiets : zie ook Voertuig
Figuur : blunder : gek figuur slaan Signalenboek 2, 39
File : in de file staan Signalenboek 1, 98
Financieel : geld verliezen Signalenboek 4, 81
Financieel : je hebt financiële problemen Signalenboek 2, 53
Financieel : tegenslagen bij beursschommelingen Signalenboek 4, 75
Fles : omstoten : fles met drank of gevuld glas Signalenboek 2, 64
Flitsen : geldboete door ‘overdreven snelheid’ Signalenboek 3, 90
Fobie : haar : je verdraagt geen haar onder je hoofdkussen, loshangend
haar
of haar in de mond Signalenboek 3, 93
Fobie : schoonmaak-fanaticus Signalenboek 4, 158
Fobie : zie ook Angst
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Foto : kader : valt plots van de muur Signalenboek 2, 97
Fotokopie : het fotokopieerapparaat blokkeert Signalenboek 2, 59
Fout : alles lijkt fout te gaan Signalenboek 4, 110
Frontale botsing Signalenboek 1, 30
Gaslek : een gaslek in huis Signalenboek 2, 62
Gebeten : een mens bijt een ander Signalenboek 5, 25
Gebeurtenis : waarom haal je ‘een signaal’ naar je toe Signalenboek 4, 166
Geflitst : geldboete door ‘overdreven snelheid’ Signalenboek 3, 90
Gek figuur : blunder begaan voor de ogen van anderen Signalenboek 2, 39
Geld : je verliest geld Signalenboek 4, 81
Geld : vinden op straat Signalenboek 3, 87
Geld : zie ook onder Boete, Diefstal, Failliet, Financieel, Stelen…
Geldbeugel : zie Portefeuille
Geluid : het minste geluid stoort je Signalenboek 1, 102
Geluidshinder Signalenboek 1, 159
Geluidsinstallatie : stuk, defect Signalenboek 4, 84
Gerinkel : voordeurbel rinkelt voor jou ‘opvallend’, net als je iets bepaalds
hebt ‘gezegd’, ‘gedacht’ of ‘gedaan’ Signalenboek 4, 33
Geschenk : een geschenk krijgen dat je niet bevalt Signalenboek 1, 105
Geschenk : geschenk uit je verleden breekt Signalenboek 1, 107
Gestolen : zie Diefstal
Getuige : van een agressief schouwspel Signalenboek 2, 13
Getuige : van ruzie (mensen in je buurt) Signalenboek 5, 69
Getuige : van verkeersongelukken : zie Ongeval
Gevel : auto rijdt in je gevel Signalenboek 4, 20
Gevel : naam : verdwijnt of valt van je voorgevel Signalenboek 2, 130
Geweld : iemand in je omgeving wordt vermoord Signalenboek 5, 86
Geweld : kogel door je raam binnen in huis krijgen Signalenboek 5, 65
Geweld : mensen in je buurt maken voortdurend ruzie Signalenboek 5, 69
Geweld : vandalisme op jouw bezittingen Signalenboek 2, 211
Geweld : zogenoemd zinloos geweld Signalenboek 5, 54
Glas : barst maar breekt niet Signalenboek 1, 111
Glas : breuk Signalenboek 1, 113
Glas : fles met drank of een gevuld glas omstoten Signalenboek 2, 64
Glas : steentje tegen de voorruit van de wagen Signalenboek 4, 30
Glas : stuk glas in je mond door bv. op je glas te bijten Signalenboek 2, 67
Gootsteen : afvoer : verstopt Signalenboek 1, 15
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Groupie : je bouwt je hele leven rond een beroemdheid uit
Signalenboek 3, 188
GSM : is stuk of vertoont ernstige gebreken Signalenboek 5, 149
GSM : je kunt moeilijk nog zonder mobilofoon Signalenboek 3, 159
GSM : verloren of gestolen Signalenboek 5, 174
GSM : zie ook onder Telefoon
Guillain-Barré, syndroom van --- Signalenboek 2, 71
Haar : krabben en pulken, je kan het niet laten Signalenboek 4, 132
Haar : uittrekken van haartjes, peuteren aan korstjes, tot het fanatieke toe
Signalenboek 5, 38
Haar : walging van haar in de mond, onder hoofdkussen of loshangend
haar
Signalenboek 3, 93
Hak : breekt van je schoen Signalenboek 4, 155
Haken : blijven haperen met een kledingstuk Signalenboek 3, 95
Handen : tintelingen Signalenboek 2, 198
Haperen : blijven haken met een kledingstuk Signalenboek 3, 95
Harddrugs : verslaving Signalenboek 3, 58
Hardop spreken tijdens je slaap Signalenboek 3, 219
Hardop tegen jezelf praten Signalenboek 4, 144
Hart : extrasystolen, je hart slaat over Signalenboek 3, 99
Hart : hartkloppingen, snelle hartslag Signalenboek 2, 74
Helikopter : opvallende ervaring of confrontatie met Signalenboek 4, 87
Hemd : zie Kledij
Hepatitis C Signalenboek 2, 78
Herkennen : men houdt je voor iemand anders Signalenboek 1, 115
Herrie : lawaaihinder Signalenboek 1, 159
Hifi : stuk, defect Signalenboek 4, 84
Hindernissen : veel hindernissen op je pad ontmoeten Signalenboek 1, 117
Hindernissen : wegolegging, onverhoeds of overdreven vaak, op je pad
Signalenboek 4, 229
Hond : bang voor dieren in het algemeen Signalenboek 5, 141
Hond : bang voor honden Signalenboek 5, 106
Hond : loopt weg en je ziet of vindt hem niet meer terug...
Signalenboek 3, 112
Hond : plast binnen in huis Signalenboek 1, 121
Hond : sterft Signalenboek 4, 62
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Hond : zwerfdier : je vindt een zwerfhond (of –kat) Signalenboek 2, 255
Hondenpoep : je trapt in uitwerpselen Signalenboek 1, 223
Hondenpoep : steeds weer --- vinden aan je voordeur of in je voortuintje
Signalenboek 4, 195
Hondenpoep : uitwerpselen van je huisdier binnenshuis vinden
Signalenboek 3, 233
Hoofd : beven, onwillekeurig (essentiële tremor) Signalenboek 2, 81
Hoofd : melodie blijft in je hoofd hangen Signalenboek 4, 100
Hoofd : stoten, maar niet zo ernstig Signalenboek 5, 179
Hoofd : stoten, vrij ernstig Signalenboek 1, 119
Hoofdhuid : je kan het niet laten te krabben en pulken Signalenboek 4, 132
Hopeloos verliefd Signalenboek 4, 202
Horloge : loopt achter Signalenboek 4, 94
Horloge : loopt voor Signalenboek 4, 96
Horloge : stuk, defect Signalenboek 3, 104
Houtworm in jouw woonst Signalenboek 3, 108
Huid : rimpels in je gezicht en andere lichaamsdelen
Signalenboek 5, 195
Huid : juwelen verkleuren je huid Signalenboek 3, 126
Huid : krabben en pulken, dwangmatig Signalenboek 4, 132
Huid : tintelingen : aan uiteinden van de ledematen Signalenboek 2, 198
Huis : achterdeur, problemen met Signalenboek 5, 97
Huis : auto rijdt in je gevel Signalenboek 4, 20
Huis : bliksem slaat in Signalenboek 1, 66
Huis : brand, kleine Signalenboek 3, 45
Huis : brandt af Signalenboek 1, 75
Huis : dakpannen vallen van je dak Signalenboek 4, 57
Huis : houtworm in jouw woonst Signalenboek 3, 108
Huis : kogel door je raam binnen in huis krijgen Signalenboek 5, 65
Huis : mieren in huis Signalenboek 3, 154
Huis : muizen in huis Signalenboek 1, 167
Huis : rolluiken kunnen niet meer opgetrokken worden
Signalenboek 1, 177
Huis : schimmel op de muren Signalenboek 1, 182
Huis : verhuizen : vaak gevoel hebben te moeten --- Signalenboek 5, 81
Huis : vlooien in jouw woonst Signalenboek 2, 227
Huis : vogel opgesloten in huis Signalenboek 1, 254
13

Uit ‘Het Signalenboek 5’ © 2007 Christiane Beerlandt en Beerlandt Publications bvba
Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekst uit deze website mag worden verveelvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Huis : wespen- of bijennest aan je woning Signalenboek 4, 233
Huisdier : loopt weg en je ziet of vindt hem niet meer terug
Signalenboek 3, 112
Huisdier : plast binnen Signalenboek 1, 121
Huisdier : sterft Signalenboek 4, 62
Huisdier : teek op je huisdier Signalenboek 1, 199
Huisdier : uitwerpselen van je --- binnenshuis vinden Signalenboek 3, 233
Humeur : irritatie : alles en iedereen irriteert je Signalenboek 2, 88
Ichthyosis : aangeboren afwijking waarbij de huid er geschubd uitziet
en zeer droog is Signalenboek 3, 118
Identiteitskaart : gestolen Signalenboek 1, 123
Identiteitskaart : verloren Signalenboek 1, 125
Idool : je bouwt je hele leven rond een beroemdheid uit
Signalenboek 3, 188
IJskast : zie Koelkast
Implosie : TV-toestel (of ander elektrisch toestel) Signalenboek 5, 136
Inbraak : zie Diefstal
Ineengetimmerd : je bent in elkaar geslagen Signalenboek 5, 54
Inkt : loopt uit je balpen, vulpen Signalenboek 1, 132
Insectenbeet, wespenbeet : op je tong, in je mond Signalenboek 2, 251
Irritatie : alles en iedereen irriteert je Signalenboek 2, 88
Irritatie : burenlawaai Signalenboek 1, 159
Irritatie : geluid : het minste geluid stoort je Signalenboek 1, 102
Irritatie : slik-, smak- of andere geluiden van een ander irriteren je
Signalenboek 3, 122
Jaloers : zie Jaloezie
Jaloezie : mensen zijn jaloers op je Signalenboek 5, 102
Jaloezie : relatie, binnen de --- Signalenboek 2, 91
Jas : zie Kledij
Jeuk : ogen Signalenboek 3, 169
Job : ontslagen worden en het raakt je onaangenaam Signalenboek 2, 133
Joint de culasse : problemen met de koppakking Signalenboek 5, 191
Juwelen verkleuren jouw huid Signalenboek 3, 126
Kaars : flakkert plotseling op Signalenboek 1, 135
Kader : valt plots van je muur Signalenboek 2, 97
Kak(a) : zie Uitwerpselen
Kas : broeikas, serre : symboliek Signalenboek 5, 76
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Kat : allergisch aan kattenhaar Signalenboek 2, 99
Kat : loopt weg en je ziet of vindt hem niet meer terug...
Signalenboek 3, 112
Kat : sterft Signalenboek 4, 62
Kat : zwerfdier : je vindt een zwerfhond (of –kat) Signalenboek 2, 255
Kat : zie ook Huisdier, Dier
Keel-, mondgeluiden van een ander irriteren je Signalenboek 3, 122
Kelder : jouw kelder loopt onder water, lek(-ken) Signalenboek 2, 102
Ketting : valt van fiets Signalenboek 1, 91
Kettingbotsing Signalenboek 1, 32
Kettingbrief krijgen Signalenboek 1, 139
Kind : kind verliezen en het doet je enorm veel verdriet
Signalenboek 2, 107
Kip : vogelpest bij pluimvee en mens Signalenboek 4, 209
Klagen : iemand zeurt aan je hoofd Signalenboek 4, 240
Klapband Signalenboek 4, 23
Kledij : achterstevoren aandoen Signalenboek 4, 91
Kledij : binnenstebuiten aandoen Signalenboek 4, 92
Kledij : haken, haperen met kledingstuk Signalenboek 3, 95
Kledij : morsen op je kledij Signalenboek 4, 114
Kledij : motten bijten gaatjes in je kleren Signalenboek 5, 128
Kledij : rits doet het niet meer, is stuk Signalenboek 3, 206
Kledij : scheurt Signalenboek 1, 180
Kledij : vlek, onuitwisbaar, op kledingstuk Signalenboek 5, 183
Kledij : witte was is verkleurd Signalenboek 2, 248
Kleding : zie Kledij
Klem zitten : met je lichaam of een lichaams-onderdeel
Signalenboek 2, 110
Kleren : zie Kledij
Klok : zie Horloge
Klompvoetjes : geboren met klompvoetjes Signalenboek 2, 113
Koelkast : defect of stuk, kapot Signalenboek 5, 158
Koelkast : deur is blijven openstaan of sluit niet goed meer
Signalenboek 5, 35
Koelvloeistof : te weinig koelvloeistof waardoor de motor van je voertuig is
oververhit Signalenboek 5, 187
Kogel : door je raam binnen in huis krijgen Signalenboek 5, 65
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Koken : eten brandt aan Signalenboek 1, 243
Koken : eten kookt over Signalenboek 1, 245
Koolstofmonoxide-vergiftiging, CO-vergiftiging Signalenboek 2, 42
Kopieerapparaat blokkeert, is defect Signalenboek 2, 59
Koppakking : problemen met Signalenboek 5, 191
Kortsluiting Signalenboek 1, 142
Kraan drupt Signalenboek 3, 129
Krabben : je kan het niet laten te krabben en pulken Signalenboek 4, 132
Kritiek : scherpe kritiek krijgen en erdoor geraakt worden
Signalenboek 1, 146
Kuis-fanaticus : zie schoonmaak-fanaticus
Kulas : ‘joint de culasse’ : problemen met Signalenboek 5, 191
Kwaadspreken : je wordt ten onrechte beschuldigd en beklad
Signalenboek 4, 151
Kweekkas : symboliek Signalenboek 5, 76
Kwijt : je bent iets verloren : zie Verliezen
Laatkomer : je komt overal “te laat” Signalenboek 2, 117
Lakken : oorzaak van nagels willen lakken Signalenboek 3, 163
Lamp : breekt : zie Glas dat breekt Signalenboek 1, 113
Lamp : lichtintensiteit vermeerdert en/of vermindert Signalenboek 1, 152
Lamp : springt Signalenboek 1, 155
Lange rij : in een lange rij moeten staan wachten Signalenboek 2, 244
Laptop : zie Computer
Laster : je wordt ten onrechte beschuldigd en beklad Signalenboek 4, 151
Lavabo : afvoer verstopt Signalenboek 1, 15
Lawaai : het minste geluid stoort je al Signalenboek 1, 102
Lawaai : lawaaihinder Signalenboek 1, 159
Legionnairsziekte Signalenboek 2, 223
Lek : balpen, pen, stift, stylo : inkt loopt eruit Signalenboek 1, 132
Lek : dak Signalenboek 1, 161
Lek : kelder : loopt onder water Signalenboek 2, 102
Lek : toilet : blijft doorspoelen Signalenboek 1, 214
Lek : waterleiding Signalenboek 5, 162
Lekke band : auto Signalenboek 1, 34
Lekke band : fiets Signalenboek 1, 92
Lekken : kraan drupt Signalenboek 3, 129
Leugen : iemand liegt tegen jou Signalenboek 5, 46
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Leugen : je bent bedot, bij de neus genomen Signalenboek 5, 153
Leugen : je bent opgelicht Signalenboek 5, 156
Leugen : je kan het liegen niet laten Signalenboek 5, 41
Leugen : je wordt ten onrechte beschuldigd en beklad Signalenboek 4, 151
Licht : lamp : intensiteit van het licht vermindert en/of vermeerdert
Signalenboek 1, 152
Lichten : jij staat onderweg heel vaak voor een rood licht
Signalenboek 2, 168
Lied : een melodie blijft in je hoofd hangen Signalenboek 4, 100
Liegen : zie Leugen
Lift : vastzitten in de lift Signalenboek 1, 162
Lijkwagen : nadrukkelijke confrontatie, ontmoeting met --Signalenboek 1, 165
Linkeroor : aandoeningen Signalenboek 3, 172
Linkervoet : slaapt, verdoofd gevoel Signalenboek 1, 251
Linnen : zie Kledij, Was, Wasmachine
Linnendroger : stuk, defect Signalenboek 5, 166
Loskomen van bepleistering of papier van het plafond
Signalenboek 3, 190
Luchtballon : je ziet een ---, symboliek hiervan Signalenboek 4, 104
Luidop : zie Hardop
Luidspreker : defect Signalenboek 4, 84
Luiken : zie Rolluiken
Lyme, ziekte van --- : veroorzaakt door tekenbeet Signalenboek 3, 132
Maandstonden : zie menstruatie
Machine : zie Apparaten, (Vaat)wasmachine, enz.
Magnetron : stuk of defect Signalenboek 5, 171
Make-up : je durft niet buiten komen zonder make-up Signalenboek 2, 119
Make-up : nagels willen lakken Signalenboek 3, 163
Mantel : zie Kledij
Maquillage : zie Make-up
MCS : meervoudige chemische overgevoeligheid Signalenboek 3, 136
Medicijnen : MCS : overgevoeligheid voor medicijnen,
waspoeder, uitlaatgassen, … Signalenboek 3, 136
Meerpersoonlijkheidssyndroom, MPS Signalenboek 2, 121
Melodie : blijft in je hoofd hangen Signalenboek 4, 100
Menopauze : opvliegers en andere ongemakken Signalenboek 3, 139
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Menstruatie : premenstrueel syndroom Signalenboek 3, 150
Menstruatie : uitblijven van, zonder zwanger te zijn Signalenboek 3, 146
Microgolfoven : is stuk, defect Signalenboek 5, 171
Mieren in huis Signalenboek 3, 154
Mis : alles lijkt fout te gaan Signalenboek 4, 110
Miskoop Signalenboek 4, 107
Mist : in de --- terechtkomen met de auto Signalenboek 3, 29
Mobieltje, Mobilofoon : zie GSM, Telefoon
Mond : glas : stuk glas in je mond door bv. op je glas te bijten
Signalenboek 2, 67
Mond : slik-, smak- of andere geluiden van een ander irriteren je
Signalenboek 3, 122
Mond : wespenbeet of insectenbeet Signalenboek 2, 251
Moord : iemand in je omgeving wordt vermoord Signalenboek 5, 86
Morsen op je kledij Signalenboek 4, 114
Motief : afkeer van een regelmatig patroon in stof of op papier
Signalenboek 4, 13
Moto(r) : zie Voertuig, Auto
Motor : de motor van je voertuig is oververhit Signalenboek 5, 187
Motten : bijten gaatjes in je kleren Signalenboek 5, 128
MPS, meerpersoonlijkheidssyndroom Signalenboek 2, 121
Muizen : angst voor muizen Signalenboek 4, 119
Muizen : in je huis Signalenboek 1, 167
Multiple Chemical Sensitivity, MCS Signalenboek 3, 136
Muur : barst in de muur van je woning Signalenboek 3, 38
Muur : schimmel op muren van je woonst Signalenboek 1, 182
Muziekinstallatie : stuk of defect Signalenboek 4, 84
Muziekje : een melodie blijft in je hoofd hangen Signalenboek 4, 100
Myasthenia Gravis Signalenboek 2, 127
Naam : valt of verdwijnt van je voorgevel Signalenboek 2, 130
Naast je stoel gaan zitten Signalenboek 1, 196
Nafte : auto valt zonder brandstof Signalenboek 1, 55
Nagel : lakken : nagels willen lakken Signalenboek 3, 163
Nagel : scheuren of breken van vingernagel Signalenboek 4, 122
Nest : van vogel, in je schoorsteen Signalenboek 4, 163
Nest : van wespen of bijen, in je tuin of aan je woning
Signalenboek 4, 233
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Nieren : sponsnieren Signalenboek 3, 225
Nummerplaat : achterste --- van je voertuig is verdwenen (gevallen,
gestolen…) Signalenboek 5, 67
Obsessie : melodie blijft in je hoofd hangen Signalenboek 4, 100
Obsessie : reizen : steeds weer het verlangen voelen om op reis te gaan
Signalenboek 2, 162
Obsessie : schoonmaakfanaticus Signalenboek 4, 158
Obsessie : stelen, drang tot : oorzaken Signalenboek 4, 180
Obsessie : zie ook onder Dwang in deze index
Occupée : de bezettoon horen wanneer je telefoneert Signalenboek 1, 204
Ogen : zie Oog
Omgewaaid : boom, je wordt er mee geconfronteerd Signalenboek 2, 137
Omleiding : zie Wegomlegging
Omstoten : fles met drank of gevuld glas omstoten Signalenboek 2, 64
Omverrijden : je rijdt een dier aan met je voertuig Signalenboek 2, 139
Omverrijden : je rijdt een mens aan met je voertuig Signalenboek 3, 245
Omverrijden : aangereden worden door voertuig Signalenboek 3, 245
Onbeantwoord verliefd (niet wederzijds) Signalenboek 4, 202
Ongeluk : zie Ongeval
Ongesteld : zie Menstruatie
Ongeval : aanrijden : achterligger : door --- aangereden Signalenboek 1, 21
Ongeval : aanrijden : frontale botsing Signalenboek 1, 30
Ongeval : aanrijden : je rijdt iemand aan (voetganger, fietser…)
Signalenboek 3, 248
Ongeval : aanrijden : je wordt als voetganger aangereden
Signalenboek 3, 245
Ongeval : aanrijden : kettingbotsing Signalenboek 1, 32
Ongeval : aanrijden : stilstaand voertuig : je --- is aangereden terwijl jij er
niet in/op zat Signalenboek 5, 61
Ongeval : aanrijden : stilstaand voorwerp, achterwaarts (auto, paaltje…)
Signalenboek 5, 115
Ongeval : aanrijden : stilstaand voorwerp, voorwaarts (auto, paaltje…)
Signalenboek 5, 119
Ongeval : aanrijden : voorligger aanrijden Signalenboek 1, 57
Ongeval : achterligger : aangereden worden door --- Signalenboek 1, 21
Ongeval : achterwaarts tegen een stilstaand voorwerp rijden met je voertuig
Signalenboek 5, 115
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Ongeval : auto : ‘perte totale’, ‘total loss’ Signalenboek 2, 27
Ongeval : auto-ongeval, algemeen Signalenboek 1, 36
Ongeval : fietser : aangereden worden als --- Signalenboek 3, 245
Ongeval : fietser : een --- aanrijden Signalenboek 3, 248
Ongeval : frontale botsing Signalenboek 1, 30
Ongeval : getuige van, confrontatie met verkeersongeval zonder er zelf bij
betrokken te zijn Signalenboek 4, 125
Ongeval : getuige : overkop : confrontatie met auto die overkop gaat of
gegaan is Signalenboek 4, 27
Ongeval : getuige : vlakbij jouw huis gebeuren vaak zware ongevallen
Signalenboek 1, 238
Ongeval : kettingbotsing Signalenboek 1, 32
Ongeval : overkop : getuige van, confrontatie met auto die overkop gaat
Signalenboek 4, 27
Ongeval : stilstaand voertuig : je --- is aangereden terwijl jij er niet in/op zat
Signalenboek 5, 61
Ongeval : vliegtuigongeval, je hebt het overleefd Signalenboek 1, 241
Ongeval : voetganger : aangereden worden als --- Signalenboek 3, 245
Ongeval : voetganger : een --- aanrijden Signalenboek 3, 248
Ongeval : voorligger aanrijden Signalenboek 1, 57
Ongeval : voorwaarts tegen een stilstaand voorwerp rijden met je voertuig
Signalenboek 5, 119
Ongewenst bezoek : ongelegen, soms opdringerig Signalenboek 2, 34
Onhandig : je kan uit je woorden niet komen Signalenboek 4, 169
Onrecht : ten onrechte beschuldigd en beklad Signalenboek 4, 151
Onteigend worden Signalenboek 3, 166
Ontkoppeling : auto : ontkoppeling stuk Signalenboek 1, 39
Ontslag : je verliest je job en het raakt je onaangenaam
Signalenboek 2, 133
Ontworteling : boom is ontworteld, je wordt er mee geconfronteerd
Signalenboek 2, 137
Onuitwisbaar : een onverwijderbare vlek op je kledingstuk
Signalenboek 5, 183
Onvindbaar : je bent iets kwijt en vindt echt het niet meer
Signalenboek 5, 83
Onweer : zie Storm
Oog : blepharospasmen : spasmen van het ooglid Signalenboek 2, 36
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Oog : jeukende ogen Signalenboek 3, 169
Oog : verkleuring, donker, onder de ogen Signalenboek 5, 231
Oog : vlekjes zien, troebel zien, scotomen Signalenboek 3, 230
Oog : wallen onder de ogen Signalenboek 5, 230
Oogschaduw : zie Make-up
Oor : aandoeningen van het linkeroor Signalenboek 3, 172
Oor : aandoeningen van het rechteroor Signalenboek 3, 178
Opbotsen : tegen mensen oplopen Signalenboek 1, 72
Opdringerig : bezoek : ongelegen, ongewenst Signalenboek 2, 34
Opflakkeren : kaars flakkert plotseling op Signalenboek 1, 135
Opflakkeren : lamp(en) : intensiteit van het licht vermindert en/of
vermeerdert Signalenboek 1, 152
Opgelicht : je wordt --- Signalenboek 5, 156
Opgelicht : je wordt bij de neus genomen Signalenboek 5, 153 en
Signalenboek 5, 156. Zie ook Belogen
Oplichting : zie Opgelicht
Oplopen : tegen mensen oplopen Signalenboek 1, 72
Opmaken : zie Make-up
Opvliegers en andere ongemakken tijdens de overgang, de menopauze
Signalenboek 3, 139
Oven : is stuk, defect Signalenboek 5, 132
Oven : microgolfoven, magnetron : is stuk, defect Signalenboek 5, 171
Overgang : opvliegers en andere ongemakken Signalenboek 3, 139
Overgevoelig aan geluidjes Signalenboek 1, 102
Overkoken : voeding kookt over Signalenboek 1, 245
Overkop : confrontatie met een auto die overkop gaat Signalenboek 4, 27
Overlijden : zie Dood
Overrijden : als voetganger of fietser aangereden Signalenboek 3, 245
Overrijden : dier --- of overreden/dood dier zien Signalenboek 2, 139
Overrijden : voetganger of fietser aanrijden Signalenboek 3, 248
Overslapen: je verslaapt je Signalenboek 2, 142
Overstroming : aantrekken als groep of volk Signalenboek 2, 145
Overvallen : je wordt op straat overvallen Signalenboek 2, 151
Paal : elektriciteitspaal omgevallen Signalenboek 4, 74
Paal(tje) : achterwaarts tegen paal(tje) rijden Signalenboek 5, 115
Paal(tje) : voorwaarts tegen paal(tje) rijden Signalenboek 5, 119
Paniek : zonder aanwijsbare reden, zonnevlecht krampt toe
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Signalenboek 3, 19
Paniek : zie ook Angst
Panne : zie Auto
Pannen : vallen van je dak Signalenboek 4, 57
Pantalon : zie Kledij
Paranoia : zie Angst, Donker, …
Paraplu : vergeten of verloren Signalenboek 3, 184
Parasiet : teek op je huisdier Signalenboek 1, 199
Parkeren : je geparkeerd voertuig werd aangereden terwijl je er niet inzat
Signalenboek 5, 61
Parkeren : parkeerboete krijgen Signalenboek 4, 37
Parkeren : parkeerplaats : geen parkeerplaats vinden Signalenboek 1, 41
Parkeren : tegen paaltje, auto, … rijden (achterwaarts)
Signalenboek 5, 115
Parkeren : tegen paaltje, auto, … rijden (voorwaarts) Signalenboek 5, 119
Partner : zie Relatie
Patroon : afkeer van een regelmatig patroon in stof of op papier
Signalenboek 4, 13
PC : zie Computer
Pech : alles lijkt fout te gaan Signalenboek 4, 110
Pech : miskoop Signalenboek 4, 107
Pech : zie ook Bedot, Belogen, Beurs, Diefstal, Faillissement, enz.
Pen : lek : inkt loopt eruit Signalenboek 1, 132
Persiennes : zie Rolluiken
Personencultus : je bouwt je hele leven rond een beroemdheid uit
Signalenboek 3, 188
Perte totale : auto : in de prak Signalenboek 2, 27
Pessimisme : je bent een doemdenker Signalenboek 4, 65
Pesten : gepest worden Signalenboek 1, 171
Pesten : jij kan het niet laten anderen te pesten Signalenboek 1, 174
Peuteren : je kan het niet laten te krabben en pulken Signalenboek 4, 132
Peuteren : haartjes uittrekken, aan korstjes peuteren, fanatiek
Signalenboek 5, 38
Piercings : zin hebben er één te laten aanbrengen Signalenboek 4, 137
PIN-kaart : blokkeert Signalenboek 1, 63
Pissen : zie Plassen
Plafondproblemen : loskomen van bepleistering of papier
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Signalenboek 3, 190
Plankenkoorts, podiumvrees Signalenboek 2, 154
Planten : schimmelvorming Signalenboek 3, 210
Plassen : huisdier plast binnen Signalenboek 1, 121
Plassen : verlegen blaas : moeilijk of niet kunnen plassen in bijzijn van
anderen Signalenboek 5, 224
Plombs : ‘de plons zijn gesprongen’ : zie Stoppen springen
Pluim : je vindt een --- op je weg Signalenboek 1, 176
Pluimvee : vogelpest Signalenboek 4, 209
Plukken : zie Peuteren
PMS, premenstrueel syndroom Signalenboek 3, 150
Podiumvrees, plankenkoorts Signalenboek 2, 154
Poep : zie Uitwerpselen
Poepen : moeilijk naar het toilet kunnen wanneer andere mensen in je
buurt zijn Signalenboek 5, 224
Poes : zie Kat
Poetsmaniak : zie Schoonmaak-fanaticus
Politie : angst bij confrontatie met --- (of een vergelijkbare macht)
Signalenboek 5, 31
Pompsteen : zie Gootsteen
Portefeuille : geld verliezen Signalenboek 4, 81
Portefeuille : gestolen Signalenboek 4, 141
Portefeuille : laten vallen, regelmatig Signalenboek 3, 195
Portefeuille : verloren Signalenboek 3, 198
Portemonnee : zie Portefeuille
Post : bereikt bestemmeling niet Signalenboek 4, 54
Post : kettingbrief krijgen Signalenboek 1, 139
Post : --- voor iemand anders komt bij jou terecht Signalenboek 4, 49
Praten : zie Spreken
Premenstrueel syndroom Signalenboek 3, 150
Prijs : van een artikel, staat er niet op vermeld terwijl je die wil weten
Signalenboek 5, 209
Printer : de --- van je computer blokkeert Signalenboek 2, 159
Prutsen, Pulken : zie Peuteren
Pull-over : zie Kledij
Raam : kogel : vliegt door je raam binnen Signalenboek 5, 65
Raam : vogel : vliegt tegen jouw (gesloten) deur of venster
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Signalenboek 2, 230
Radio : stuk, defect Signalenboek 4, 84
Rechteroor : aandoeningen Signalenboek 3, 178
Rechtervoet : slaapt, verdoofd gevoel Signalenboek 1, 252
Regelmatig patroon : afkeer van --- in stof of op papier Signalenboek 4, 13
Regels : zie Menstruatie
Regenboog : symboliek Signalenboek 4, 147
Regenscherm : je vergeet of verliest je paraplu Signalenboek 3, 184
Reis : steeds weer het verlangen voelen om op reis te gaan
Signalenboek 2, 162
Relatie : jaloezie binnen de relatie Signalenboek 2, 91
Relatie : je partner heeft je verlaten voor een ander Signalenboek 4, 197
Relatie : je partner snurkt en jij ergert je er aan Signalenboek 1, 186
Remmen, problemen met Signalenboek 1, 248
Restless Legs Syndroom Signalenboek 3, 203
Retard : je komt overal “te laat” Signalenboek 2, 117
Rij : wachten : in een lange rij moeten staan Signalenboek 2, 244
Rimpels : je krijgt rimpels in je gezicht en andere lichaamsdelen
Signalenboek 5, 195
Rinkelen : deurbel rinkelt voor jou ‘opvallend’, net als je iets bepaalds hebt
‘gezegd’, ‘gedacht’ of ‘gedaan’ Signalenboek 4, 33
Rinkelen : telefoon of mobieltje (GSM) rinkelt, je voelt dat het jou iets wil
zeggen Signalenboek 1, 207
Rits doet het niet meer, is stuk Signalenboek 3, 206
Roddels : je wordt ten onrechte beschuldigd en beklad
Signalenboek 4, 151
Roken : sigaretten : je kan niet zonder Signalenboek 2, 173
Roken : softdrugs, verslaafd aan --- Signalenboek 3, 67
Rolluiken : kunnen niet meer opgetrokken worden Signalenboek 1, 177
Rommel : voortdurend wanorde in je huis Signalenboek 4, 218
Rood licht : jij staat onderweg heel vaak voor een rood licht
Signalenboek 2, 168
Rookontwikkeling : zonder dat er daarom echt vuur hoeft te zijn
Signalenboek 5, 198
Rouw : zie Dood
Ruit : steentje tegen de voorruit van de wagen Signalenboek 4, 30
Ruit : zie ook Raam
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Ruitjespatroon : afkeer van --- in stof of op papier Signalenboek 4, 13
Rund : auto : onverwachts een dier voor je auto Signalenboek 3, 33
Rusteloze benen : restless legs syndroom Signalenboek 3, 203
Ruzie : mensen in je buurt maken voortdurend ruzie Signalenboek 5, 69
Scheiding : je partner heeft je verlaten voor een ander Signalenboek 4, 197
Scheikundige stoffen : MCS : overgevoeligheid voor medicijnen,
waspoeder, uitlaatgassen, … Signalenboek 3, 136
Scheur : kledingstuk scheurt Signalenboek 1, 180
Scheur : vingernagel scheuren of breken Signalenboek 4, 122
Schilderij : kader valt plots van de muur Signalenboek 2, 97
Schimmel : aspergillose (longinfectie) Signalenboek 3, 24
Schimmel : op muren van je woonst Signalenboek 1, 182
Schimmel : op planten Signalenboek 3, 210
Schmink : zie Make-up
Schoen : hak breekt af Signalenboek 4, 155
Schoen : veters gaan steeds weer los Signalenboek 3, 213
Schoonmaak-fanaticus : je bent een poetsmaniak Signalenboek 4, 158
Schoonmaak-fanaticus : je wordt geconfronteerd met een --- in je omgeving
Signalenboek 1, 149
Schoorsteen : (nest van) vogel in je --- Signalenboek 4, 163
Schoorsteen : brand in je --- : zie Schouwbrand Signalenboek 4, 161
Schouw : zie Schoorsteen
Scotomen Signalenboek 3, 230
Serotonine : tekort aan Signalenboek 3, 217
Serre : symboliek Signalenboek 5, 76
Shirt : zie Kledij
Siffon : zie Afvoer
Sigaretten : je kan niet zonder sigaretten Signalenboek 2, 173
Signaal : algemeen : waarom haal je ‘een signaal’ naar je toe ?
Signalenboek 4, 166
Sjögren : syndroom van --- Signalenboek 2, 178
Slaap : zie Slapen
Slachtoffer : pesten : je wordt gepest Signalenboek 1, 171
Slachtoffer : stalking : je wordt gestalkt Signalenboek 2, 186
Slachtoffer : zinloos geweld : je bent in elkaar geslagen
Signalenboek 5, 54
Slachtoffer : zie ook Aardbeving, Agressie, Bedot, Belogen, Diefstal,
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Ongeval, Overstroming, Vliegtuig, Vulkaanuitbarsting, enz.
Slagen : je bent in elkaar geslagen, zogenoemd zinloos geweld
Signalenboek 5, 54
Slapen : hardop spreken tijdens je slaap Signalenboek 3, 219
Slapen : linkervoet slaapt Signalenboek 1, 251
Slapen : rechtervoet slaapt Signalenboek 1, 252
Slapen : restless legs syndroom Signalenboek 3, 203
Slecht : het voedsel dat je wilt eten blijkt slecht te zijn
Signalenboek 3, 243
Slechte dag : alles lijkt fout te gaan Signalenboek 4, 110
Sleutel : fietssleuteltje verliezen Signalenboek 1, 89
Sleutel : huissleutel verliezen Signalenboek 1, 184
Sleutel(s) : laten vallen (eventueel opvallend vaak) Signalenboek 3, 223
Slik-, smak- of andere geluiden uit de mond van een ander irriteren je
Signalenboek 3, 122
Slippen met voertuig op glad wegdek Signalenboek 1, 47
Sloddervos : voortdurend chaos in je huis Signalenboek 4, 218
Slordig : voortdurend chaos in je huis Signalenboek 4, 218
Smakken : smakgeluiden van een ander irriteren je Signalenboek 3, 122
Smoor : je bent verliefd, maar het is niet wederzijds Signalenboek 4, 202
Snelheid : geldboete door ‘overdreven snelheid’ Signalenboek 3, 90
Snurken : je partner snurkt en jij ergert je er aan Signalenboek 1, 186
Snurken : jij snurkt Signalenboek 1, 189
Softdrugs : verslaving Signalenboek 3, 67
Spaken : spaken van het fietswiel breken Signalenboek 1, 95
Speculeren : geld verliezen op de beurs Signalenboek 4, 81
Spin : symboliek. Jij ziet een spin lopen Signalenboek 2, 183
Splinter in vinger, hand Signalenboek 1, 192
Sponsnieren Signalenboek 3, 225
Spook, Spoken : bang in het donker Signalenboek 4, 17
Spookrijder, ontmoeting met Signalenboek 1, 51
Spreken : hardop spreken tijdens je slaap Signalenboek 3, 219
Spreken : je kan uit je woorden niet komen Signalenboek 4, 169
Spreken : hardop tegen jezelf praten Signalenboek 4, 144
Spugen : mensen spugen op de grond en je hebt er een afkeer van
Signalenboek 4, 171
Spuwen : zie Spugen
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Stalking : je wordt “gestalkt” Signalenboek 2, 186
Stalking : jij bent een “stalker”. Je kan het niet laten Signalenboek 2, 190
Starten : je auto wil niet --- Signalenboek 1, 53
Statische elektriciteit Signalenboek 3, 77
Steek : zie Wespensteek
Steeldrang Signalenboek 4, 180
Steentje : steentje tegen de voorruit van de wagen Signalenboek 4, 30
Stelen : drang tot stelen Signalenboek 4, 180
Stelen : je besteelt je medemens Signalenboek 4, 176
Stelen : zie ook Diefstal
Sterfgeval : zie Dood
Sterretje : steentje tegen de voorruit van de wagen Signalenboek 4, 30
Sterven : zie Dood
Stift : lek : inkt loopt eruit Signalenboek 1, 132
Stoel : door je stoel zakken Signalenboek 1, 194
Stoel : naast je stoel gaan zitten Signalenboek 1, 196
Stofzuiger : defect Signalenboek 1, 197
Stoppen springen Signalenboek 1, 142
Storende geluiden : lawaai Signalenboek 1, 159
Storende geluiden : het minste geluid stoort je Signalenboek 1, 102
Storm : zie Bliksem, Dakpannen, Elektriciteitspaal, Omgewaaid,
Overstroming…
Stoten : je hoofd stoten Signalenboek 1, 119
Stoten : je hoofd stoten, maar niet zo ernstig Signalenboek 5, 179
Stoten : je teen stoten Signalenboek 1, 202
Stoten : tegen mensen aanlopen Signalenboek 1, 72
Straling : gevoeligheid voor elektrosmog Signalenboek 5, 122
Stront : zie Uitwerpselen
Struikelen : algemeen Signalenboek 1, 228
Struikelen : bij onderste trede van trap Signalenboek 4, 191
Stuntelen : je kan uit je woorden niet komen Signalenboek 4, 169
Stuur : auto : problemen met het stuur Signalenboek 1, 44
Stylo : inkt loopt eruit Signalenboek 1, 132
Supermarkt : zie Winkel
Symbool : waarom haal je ‘een signaal’ naar je toe ? Signalenboek 4, 166
Tand : abcessen, chronisch Signalenboek 3, 228
Tand : vulling : stuk tandvulling verliezen Signalenboek 4, 184
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Tatoeage : willen of dragen Signalenboek 4, 188
Te laat : je komt overal “te laat” Signalenboek 2, 117
Teek : op je huisdier Signalenboek 1, 199
Teek : ziekte van Lyme, veroorzaakt door tekenbeet Signalenboek 3, 132
Teen : stoten Signalenboek 1, 202
Tegenslag : alles lijkt fout te gaan Signalenboek 4, 110
Telefoon : bezettoon wanneer je telefoneert Signalenboek 1, 204
Telefoon : mobieltje, GSM : verloren of gestolen Signalenboek 5, 174
Telefoon : oproep ontvangen die niet voor jou bedoeld is, men heeft een
fout nummer gedraaid Signalenboek 2, 194
Telefoon : rinkelt… en je voelt dat het jou iets wil zeggen
Signalenboek 1, 207
Telefoon : stuk of ernstige gebreken Signalenboek 5, 149
Telefoon : verkeerd nummer draaien Signalenboek 1, 211
Telefoon : verslaving : je kunt moeilijk nog zonder mobilofoon, GSM
Signalenboek 3, 159
Televisie : zie TV
Tenen : tintelingen Signalenboek 2, 198
Tijd : je klok loopt achter Signalenboek 4, 94
Tijd : je klok loopt voor Signalenboek 4, 96
Tijd : je komt overal ‘te laat’ Signalenboek 2, 117
Tijd : mensen lijken plots geen tijd meer voor je te hebben
Signalenboek 2, 196
Tintelingen in de Huid : vooral uiteinden van ledematen
Signalenboek 2, 198
Tirette : zie Rits
Toeter : auto : claxon blijft hangen Signalenboek 1, 24
Toilet : blijft doorspoelen Signalenboek 1, 214
Toilet : moeilijk of niet kunnen plassen in bijzijn van anderen
Signalenboek 5, 224
Toilet : verstopt Signalenboek 1, 216
Tong : bijten : op je tong bijten Signalenboek 1, 218
Tong : verbrand : je verbrandt je tong Signalenboek 2, 202
Tong : wespenbeet of insectenbeet op je tong Signalenboek 2, 251
Total loss : auto in de prak Signalenboek 2, 27
Trac : plankenkoorts, podiumvrees Signalenboek 2, 154
Trap : struikelen bij de onderste trede, je dacht dat je al beneden was
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Signalenboek 4, 191
Trap : vallen van de trap Signalenboek 1, 231
Trappen in uitwerpselen Signalenboek 1, 223
Trede : struikelen bij de onderste trede Signalenboek 4, 191
Trommeldroger : stuk of vertoont ernstige gebreken Signalenboek 5, 166
Trui : zie Kledij
Tuin : wespen- of bijennest in je --- Signalenboek 4, 233
Tuin : zie ook onder Voortuin
TV : implosie : je toestel implodeert Signalenboek 5, 136
TV : stuk, defect Signalenboek 2, 208
TV : verslaving : verslaafd aan TV-kijken Signalenboek 2, 204
Twijfel : je kan uit je woorden niet komen Signalenboek 4, 169
UFO zien Signalenboek 5, 216
Uitbarsting : vulkaan Signalenboek 1, 256
Uitglijden Signalenboek 1, 230
Uitglijden : slippen met voertuig Signalenboek 1, 47
Uitlaat : problemen met de uitlaat van je voertuig Signalenboek 5, 78
Uitlaatgassen : MCS : overgevoeligheid voor medicijnen,
waspoeder, uitlaatgassen, … Signalenboek 3, 136
Uitwerpselen : hondenpoep aan je voordeur Signalenboek 4, 195
Uitwerpselen : je vindt --- van je huisdier binnenshuis Signalenboek 3, 233
Uitwerpselen : trappen in --- Signalenboek 1, 223
Uitwerpselen : van een vogel, komen op jou terecht Signalenboek 1, 220
Urineren : zie Plassen
Uurwerk : zie Horloge
Vaatwasmachine : elektrische apparaten die met water te maken hebben
stoppen niet, ook als ze uitgezet zijn Signalenboek 5, 219
Vaatwasmachine : stuk of defect Signalenboek 5, 212
Vaatwasser : zie Vaatwasmachine
Vallen : algemeen Signalenboek 1, 226
Vallen : bang om te vallen (zonder dat er sprake is van hoogtevrees)
Signalenboek 5, 111
Vallen : dierbaar voorwerp valt en breekt Signalenboek 1, 107
Vallen : kader : schilderij, foto, … valt plots van de muur
Signalenboek 2, 97
Vallen : languit voorover vallen Signalenboek 1, 233
Vallen : portefeuille : regelmatig je --- laten vallen Signalenboek 3, 195
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Vallen : sleutels (eventueel opvallend vaak) laten vallen
Signalenboek 3, 223
Vallen : stoel : door je stoel zakken Signalenboek 1, 194
Vallen : stoel : naast je stoel gaan zitten Signalenboek 1, 196
Vallen : struikelen Signalenboek 1, 228
Vallen : struikelen bij de onderste trede Signalenboek 4, 191
Vallen : trap : struikelen bij de onderste --- Signalenboek 4, 191
Vallen : trap : van de --- vallen Signalenboek 1, 231
Vallen : trede : struikelen bij de onderste --- Signalenboek 4, 191
Vallen : uitglijden Signalenboek 1, 230
Vallen : voorover vallen Signalenboek 1, 233
Vallen : voorwerp valt terwijl jij denkt aan iets of praat met iemand
Signalenboek 1, 236
Vals : je wordt ten onrechte beschuldigd en beklad Signalenboek 4, 151
Vandalisme op jouw bezittingen Signalenboek 2, 211
Vapeurs : zie opvliegers
Veer : je vindt een --- op je weg Signalenboek 1, 176
Velgplaat : van auto, verliezen of zien langs de weg Signalenboek 2, 20
Venster : zie Raam, Voorruit
Verbonden : telefoon : verkeerd verbonden Signalenboek 1, 211 en
Signalenboek 2, 194
Verbranden : tong : je verbrandt je tong Signalenboek 2, 202
Verdoofd gevoel : linkervoet Signalenboek 1, 251
Verdoofd gevoel : rechtervoet Signalenboek 1, 252
Verdriet : je voelt een diep verdriet Signalenboek 3, 236
Verdriet : zie ook onder Dood, Eenzaam, Slachtoffer…
Vereren : personencultus : je bouwt je hele leven rond een beroemdheid uit
Signalenboek 3, 188
Vergeetachtig : je bent ---, verstrooid Signalenboek 5, 91
Vergissing : blunder begaan Signalenboek 2, 39
Vergissing : miskoop Signalenboek 4, 107
Verhuizen : vaak het gevoel hebben te moeten verhuizen
Signalenboek 5, 81
Verkeer : in de file staan Signalenboek 1, 98
Verkeer : men vraagt je de weg Signalenboek 4, 226
Verkeer : onverhoeds of vaak wegomlegging Signalenboek 4, 229
Verkeer : zie ook onder Auto, Fiets, Ongeval, Rood licht, enz.
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Verkeerd bezorgd : post voor iemand anders komt bij jou terecht
Signalenboek 4, 49
Verkeerd herkend : men houdt je voor iemand anders Signalenboek 1, 115
Verkeerd : miskoop Signalenboek 4, 107
Verkeerslicht : vaak voor rood licht staan Signalenboek 2, 168
Verkeersongeval : zie Ongeval
Verkleurd : je witte was is verkleurd Signalenboek 2, 248
Verkleurd : juwelen verkleuren je huid Signalenboek 3, 126
Verkleurd : verkleuring onder de ogen Signalenboek 5, 231
Verkopers : gezeur van verkopers aan de deur Signalenboek 2, 214
Verlaten : je partner heeft je verlaten voor een ander Signalenboek 4, 197
Verlaten : mensen lijken plots geen tijd meer voor je te hebben
Signalenboek 2, 196
Verlegen blaas Signalenboek 5, 224
Verliefd : onbeantwoord Signalenboek 4, 202
Verliezen : brief, post bereikt bestemmeling niet Signalenboek 4, 54
Verliezen : geld Signalenboek 4, 81
Verliezen : identiteitskaart Signalenboek 1, 125
Verliezen : iets kwijt zijn en je vindt het echt niet meer Signalenboek 5, 83
Verliezen : paraplu Signalenboek 3, 184
Verliezen : portefeuille Signalenboek 3, 198
Verliezen : zie ook Diefstal, Dood
Verloren : zie Verliezen
Vermoord : iemand in je omgeving wordt vermoord Signalenboek 5, 86
Verslapen : je verslaapt je Signalenboek 2, 142
Verslaving : aan harddrugs Signalenboek 3, 58
Verslaving : aan mobilofoon, GSM Signalenboek 3, 159
Verslaving : aan sigaretten Signalenboek 2, 173
Verslaving : aan softdrugs Signalenboek 3, 67
Verslaving : aan televisiekijken Signalenboek 2, 204
Versterker : stuk, defect Signalenboek 4, 84
Verstopt : afvoer : bad, wastafel, gootsteen Signalenboek 1, 15
Verstopt : afvoer : WC Signalenboek 1, 216
Verstrooid : je bent ---, vergeetachtig Signalenboek 5, 91
Vervelend : iemand zeurt aan je hoofd Signalenboek 4, 240
Verwarming : huisverwarmingsinstallatie is stuk Signalenboek 2, 220
Vest : zie Kledij
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Veteranenziekte : ‘Legionnairsziekte’ Signalenboek 2, 223
Veters : schoenveters gaan steeds weer los Signalenboek 3, 213
Vinden : geld op straat vinden Signalenboek 3, 87
Vinger : nagel : scheuren of breken Signalenboek 4, 122
Vinger : splinter Signalenboek 1, 192
Vingers : tintelingen Signalenboek 2, 198
Virus : computer : een --- in je computer Signalenboek 2, 44
Vlek : onuitwisbare vlek op je kledingstuk Signalenboek 5, 183
Vlekjes zien, troebel zien, scotomen Signalenboek 3, 230
Vliegtuig : opvallende confrontatie met Signalenboek 4, 205
Vliegtuig : vliegtuigramp en je hebt het overleefd Signalenboek 1, 241
Vlooien : huisvlooien in jouw woonst Signalenboek 2, 227
Voeding, voedsel : zie Eten, Koken
Voertuig : accu, batterij is leeg Signalenboek 5, 24 en Signalenboek 2, 17
Voertuig : brandstof, valt zonder --- Signalenboek 1, 55
Voertuig : brug : je moet wachten voor een opgehaalde --Signalenboek 5, 29
Voertuig : dier op de baan voor je Signalenboek 3, 33
Voertuig : klapband Signalenboek 4, 23
Voertuig : mist : je komt plotseling in de --- terecht Signalenboek 3, 29
Voertuig : motor oververhit Signalenboek 5, 187
Voertuig : nummerplaat achterop is verdwenen Signalenboek 5, 67
Voertuig : problemen met koppakking, joint de culasse
Signalenboek 5, 191
Voertuig : remmen, problemen met Signalenboek 1, 248
Voertuig : slippen op glad wegdek Signalenboek 1, 47
Voertuig : uitlaat, problemen met Signalenboek 5, 78
Voertuig : zigzaggend voertuig voor jou Signalenboek 5, 95
Voertuig : zie ook Auto – Moto – Fiets – Vliegtuig – Ongeval
Voet : slapen van linkervoet Signalenboek 1, 251
Voet : slapen van rechtervoet Signalenboek 1, 252
Voeten : tintelingen Signalenboek 2, 198
Vogel : (nest van) --- in je schoorsteen Signalenboek 4, 163
Vogel : botst al vliegend tegen jouw (gesloten) deur of vensterraam
Signalenboek 2, 230
Vogel : griep : vogelpest bij pluimvee en mens Signalenboek 4, 209
Vogel : opgesloten in huis Signalenboek 1, 254
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Vogel : pest : vogelgriep bij pluimvee en mens Signalenboek 4, 209
Vogel : uitwerpselen vallen op jou Signalenboek 1, 220
Vonk : zie Brand, Kaars, Statische elektriciteit, enz.
Voorbijsteken : mensen steken je voorbij in de winkel
Signalenboek 2, 235
Voordeur : bel : rinkelt voor jou ‘opvallend’, net als je iets bepaalds hebt
‘gezegd’, ‘gedacht’ of ‘gedaan’ Signalenboek 4, 33
Voordeur : hondenpoep : steeds weer --- vinden aan je voordeur
Signalenboek 4, 195
Voordeur : vast : gaat niet (of zeer moeilijk) open Signalenboek 2, 239
Voorgevel : naamplaat : verdwijnt of valt eraf Signalenboek 2, 130
Voorligger : aanrijden met de auto Signalenboek 1, 57
Voorruit : steentje tegen de voorruit van de wagen Signalenboek 4, 30
Voortuin : steeds weer hondenpoep vinden in je voortuin
Signalenboek 4, 195
Voorwerp : verloren en je vindt het echt niet meer Signalenboek 5, 83
Vulkaanuitbarsting, nadrukkelijke confrontatie met Signalenboek 1, 256
Vulling : stuk tandvulling verliezen Signalenboek 4, 184
Vulpen : inkt loopt eruit Signalenboek 1, 132
Wachten : in de file staan (verkeer) Signalenboek 1, 98
Wachten : in de winkel : mensen steken je voorbij Signalenboek 2, 235
Wachten : in een lange rij mensen moeten wachten Signalenboek 2, 244
Wachten : voor een opgehaalde brug Signalenboek 5, 29
Wagen : zie Auto
Walging : van haar in de mond, onder hoofdkussen of loshangend haar
Signalenboek 3, 93
Wallen onder de ogen Signalenboek 5, 230
Wanorde : voortdurend chaos in je huis Signalenboek 4, 218
Warmte-opstijgingen : opvliegers tijdens de overgang Signalenboek 3, 139
Was : onuitwisbare vlek op je kledingstuk Signalenboek 5, 183
Was : witte was is verkleurd Signalenboek 2, 248
Wasmachine : elektrische apparaten die met water te maken hebben
stoppen
niet, ook als ze uitgezet zijn Signalenboek 5, 219
Wasmachine : deur van wasmachine defect Signalenboek 4, 222
Waspoeder : MCS : overgevoeligheid voor medicijnen,
waspoeder, uitlaatgassen, … Signalenboek 3, 136
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Wastafel : afvoer : verstopt Signalenboek 1, 15
Water : kelder loopt onder water Signalenboek 2, 102
Water : overstroming Signalenboek 2, 145
Waterleiding : lek in je waterleiding Signalenboek 5, 162
WC : zie Toilet
Weg : men vraagt je de weg Signalenboek 4, 226
Weggelopen : je echtgeno(o)t(e) of partner heeft je verlaten voor een ander
Signalenboek 4, 197
Weggelopen : je huisdier is weggelopen Signalenboek 3, 112
Wegomlegging : onverhoeds of vaak Signalenboek 4, 229
Wegtakelen : je auto wordt weggetakeld Signalenboek 1, 60
Wespennest : in tuin of aan woning Signalenboek 4, 233
Wespensteek, pijnlijk Signalenboek 1, 259
Wespensteek of insectenbeet op je tong, in je mond Signalenboek 2, 251
Wiel : zie Auto, Fiets
Wild : auto : onverwachts een dier voor je auto Signalenboek 3, 33
Winkel : miskoop, aankoop waar je later spijt van hebt
Signalenboek 4, 107
Winkel : prijs van een artikel staat niet vermeld terwijl je die wil weten
Signalenboek 5, 209
Winkel : rij : in een lange rij moeten staan wachten Signalenboek 2, 244
Winkel : voorbijgestoken : mensen steken je voorbij Signalenboek 2, 235
Woning : houtworm in jouw woonst Signalenboek 3, 108
Woning : wespen- of bijennest aan je woning Signalenboek 4, 233
Woning : zie ook onder Huis
Woonhuis : zie Huis
Woorden : je kan uit je woorden niet komen Signalenboek 4, 169
Zagen, Zaniken : iemand zeurt aan je hoofd Signalenboek 4, 240
Zelfmoord : iemand in je omgeving pleegde zelfmoord
Signalenboek 4, 237
Zeuren : iemand zeurt aan je hoofd Signalenboek 4, 240
Ziekenwagen : opvallende confrontatie met --- Signalenboek 3, 250
Ziekte : waarom haal je ‘een signaal’ naar je toe Signalenboek 4, 166
Zigzaggen : voor jou rijdt een voertuig zigzaggend op de baan
Signalenboek 5, 95
Zinken : boot zinkt, je bent drenkeling Signalenboek 1, 70
Zinloos geweld Signalenboek 5, 54
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Zoldering : zie Plafond
Zonnevlecht : panische angst zonder aanwijsbare reden, zonnevlecht
krampt toe Signalenboek 3, 19
Zwartkijker : je bent een doemdenker Signalenboek 4, 65
Zwerfdier : je vindt een zwerfhond (of -kat) op straat Signalenboek 2, 255
Zwerven : vaak het gevoel hebben te moeten verhuizen Signalenboek 5, 81
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