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Herenig je met je Ziel

Wat zijn de energiecentra in ons lichaam eigenlijk?

Net zoals dit het geval was bij mijn eerste e-boek “‘s Morgens vrolijk je bed uit”, is niets
wat in dit e-boek geschreven staat nieuwe informatie. Ik heb het beste van wat ik geleerd
heb in de afgelopen 25 jaar, voor jou samengevat en op mijn eigen manier verwoord met
toevoeging van eigen getuigenissen en voorbeelden uit mijn praktijk. Alles van wat ik hier
deel, zijn beproefde methodes. Ik heb ze allemaal zelf uitgeprobeerd, samen met
honderden anderen. Telkens met hetzelfde uitstekende resultaat. Zo kan jij op een alvast
een beeld krijgen van  de waardevolle technieken die ook jouw leven indrukwekkend
kunnen verbeteren.

Dit boek gaat over chakra’s of energiecentra, de invloed die ze hebben (meestal
onbewust) op alle aspecten van jouw leven en hoe ze kunnen bijdragen aan jouw
bewustwording, spirituele ontwikkeling, healing en het realiseren van je diepste
verlangens en dromen.

Het begrip “chakra” vind je terug in alle traditionele culturen in heel de wereld. Het komt
al voor in heilige Vedische geschriften in India, de Upanishaden (ca 500 voor Christus),
maar ook de Amerikaanse indianen, de sjamanen uit Siberië, de Tibetanen, de Aboriginals
en andere traditionele culturen waren op de hoogte van de chakra’s en werkten ermee.

Het woord "chakra" komt uit het Sanskriet en betekent wiel of werveling. Chakra's zijn
energie- en bewustzijnscentra in het menselijk lichaam die ook energie wervelingen of
krachtcentra genoemd worden. De chakra's zijn niet fysiek. Het zijn energiecentra die zich
bevinden op het niveau van de aura (het energieveld rond je lichaam). Zieners, healers en
sjamanen kunnen ze waarnemen. Ook in yoga wordt met de chakra’s gewerkt.
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Alles in het universum bestaat uit energie of levenskracht. Deze universele energie
doordringt de hele natuur, alle bezielde en onbezielde materie én het onzichtbare. Het
stroomt van het ene object naar het andere en ertussen. De Chinezen noemen het Chi, de
Indiërs Prana. Jouw energiecentra nemen deze energie op en verdelen ze heel gericht
door je lichaam en je energielichaam. Elke chakra is niet alleen verbonden met een kleur,
symbolen, elementen, geuren, vormen maar heeft ook een voor dat energiecentrum
speci�eke invloed op je organen, je bloedsomloop, je hormoonhuishouding en zelfs op je
emoties, je denken, je relaties. Ze werken ook rechtstreeks op je klieren en
hormoonhuishouding. Elke chakra heeft bepaalde klieren onder zijn hoede en zorgt
ervoor dat ze goed blijven functioneren.

De chakra's zijn niet alleen instrumenten om energie te metaboliseren maar ook om
energie te voelen. Ze kunnen ons dus veel vertellen over de wereld om ons heen. Als we
onze chakra’s sluiten, laten we die informatie niet binnenkomen.

Een gezond energiecentrum is mooi open en draait met de klok mee (langs buiten
gezien).

Door de energiestroom van een bepaalde chakra te vergroten, worden we ons terug
bewust van oude onverwerkte wonden. Daarom is het belangrijk dat de chakra niet
ineens te veel wordt geopend want dat zou je niet kunnen verwerken. Het is wel
belangrijk om ze te openen, want enkel dan kunnen we gezonder worden. Door het
langzaam te doen heb je de tijd om de informatie die vrijkomt te verwerken en
integreren. Ziekte wordt volgens Barbara Brennan altijd veroorzaakt doordat je
energiesysteem geblokkeerd is of uit evenwicht. Of anders gezegd, een gebrek aan
doorstroming in je energiehuishouding misvormt je waarneming, tempert je gevoelens
en leidt uiteindelijk tot ziekte.

In de loop van je leven geraken je chakra's dus gekwetst of misvormd al naargelang wat
je meemaakt en hoe je daarop reageert. Als je een ervaring niet verwerkt, blokkeer je ook
het daarbij behorende energiecentrum.
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 Het kan zelfs zijn dat je de chakra helemaal sluit zodat de informatie (en de energie)
niet meer kunnen binnenkomen
 De chakra kan misvormd geraken
 Het energiecentrum kan vol gestagneerde energie komen te zitten
 De chakra kan onregelmatig draaien
 De chakra kan tegen de klok indraaien waardoor je je energie naar buiten stuurt (je
voelt dan welke energie je naar buiten stuurt en denkt dat dit de buitenwereld is,
maar de energie die je naar buiten stuurt hangt samen het met beeld dat jij van de
wereld hebt, niet met de realiteit. Dit noemt men psychologische projectie.)
 Het energiecentrum kan scheuren
 De chakra kan loskomen van de verticale energiestroom

Al deze factoren vervormen niet alleen jouw waarneming van de werkelijkheid. Ze maken
het moeilijk energie uit het universum op te nemen en te metaboliseren en blokkeren de
realisatie van jouw dromen. En op termijn kunnen ze zelfs leiden tot ziekte.

Door rechtstreeks op je energiecentra te werken, kan je de bijbehorende domeinen
sneller healen en terug in evenwicht komen.

De chakra’s zijn dus niet enkel een sleutel tot het ontgrendelen van je bewustzijn, het
transformeren van je beperkende overtuigingen en het healen van je emoties en je
relaties. Ze kunnen je ook helpen met het terug in harmonie brengen van je fysieke
lichaam. Op die manier openen ze de deur naar het realiseren van je diepste verlangens,
een betere gezondheid en meer levensvreugde, voldoening, geluk en succes.
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Wie ben ik?

Maar je vraagt je misschien af… Wie is Inge Stockmans?

Als je me niet kent, hier even een woordje uitleg (gedeeltelijk hernomen uit mijn website
www.brengdemagieterug.be en mijn eerste boek e-boek “‘s Morgens vrolijk je bed uit”).

Door mijn angst voor statistiek (en de druk
van mijn omgeving) maakte ik op mijn 18de
zoals zovelen de verkeerde studiekeuze…. Ik
koos voor Licentiaat Vertaler in plaats van
Psychologie wat veel dichter bij mijn ware
roeping kwam.

Maar niet getreurd! Op mijn 30ste bracht
een persoonlijke crisis mij terug op het
"rechte" pad...

Mijn job – die me geen voldoening gaf – had
ik net opgezegd met de bedoeling eens goed
na te denken over wat ik nu verder wou met
mijn leven. Enkele dagen nadien, zette mijn

partner een punt achter onze relatie. Noodgedwongen, vertrok ik uit het huis, dat niet
van mij was…. Op een week tijd, zat ik zonder dak boven mijn hoofd, zonder partner en
zonder inkomen…. Dat stemt wel tot nadenken… Achteraf gezien, was het een geschenk,
maar op dat moment voelde het alsof mijn wereld instortte. Na een korte rustpauze,
ontstond er een kettingreactie van Ahah- momenten die leidden tot grote keerpunten in
mijn leven.

Naar aanleiding van lage rugpijn waarvoor ik geen oplossing vond in de klassieke
geneeskunde, startte ik eerst met een opleiding cranio-sacraal therapie. Tijdens een
behandeling van één van mijn 20 medestudenten, voelde ik plots glashelder dat er een
 verband was tussen zijn maagklachten en een vroegere emotionele ervaring die hij niet
verwerkt had. Tot mijn grote verbazing bevestigde mijn medecursist alle informatie die ik
hem gaf. Hij kwam tijdens de behandeling niet alleen tot rust. Zijn maagklachten waren
ook op slag verdwenen.
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Vervolgens kwam ik in contact met Barbara Ann Brennan, auteur van “Licht op de Aura”
en “Bronnen van Licht”, internationale bestsellers, vertaald in meer dan 30 talen.

Barbara zag als kind al aura’s of energievelden rond alles wat leeft. Toen ze dit later
onderzocht, ontdekte ze dat al onze gevoelens, gedachten en ervaringen als bewustzijn
opgeslagen worden in het energieveld dat ons omringt en dat onze aura de basis vormt
van ons lichaam. Ze ontdekten ook dat ervaringen die niet geheald worden, uiteindelijk
tot ziekte in het lichaam leiden, en dat we het systeem ook kunnen omkeren, maw dat we
via onze aura onverwerkte emoties kunnen opsporen en healen zodat we niet ziek
hoeven te worden. Integendeel, we kunnen onderdrukte levensvreugde terug opeisen! Ik
vereenvoudig het nu een beetje, maar daar komt het wel op neer.

Toen ze zich klaar voelde, richtte Barbara een school op met een 4-jarige
healingopleiding.

De opleiding bij Barbara was voor mij het eerste grote keerpunt. Het veranderde mijn
hele leven fundamenteel. In de opleiding kwamen al mijn angsten, mijn pijn, mijn woede
en mijn kleine kantjes naar boven, maar ik ontdekte ook talenten waarvan ik het bestaan
in de verste verte niet vermoedde. Alle aspecten van mijn leven evolueerden positief, en
dat bleef zo. Wat ik realiseerde is geen uitzondering. Ik zag hetzelfde gebeuren bij al mijn
 medestudenten, toch een 500-tal per jaar. Ik besefte dat ik de sleutel tot Geluk, Succes
en Liefde in mijn handen had. Na mijn studies bouwde ik een succesvolle privé
healingpraktijk uit.

Na enkele jaren voelde ik me geleid om terug in het bedrijfsleven te stappen, zei het met
wat weerstand om mijn vrijheid en statuut van zelfstandige op te geven. Gedurende 10
jaar coachte ik als People Manager operationele teams in heel het land. Ik ervaarde daar
uit de eerste hand dat veel mensen niet gelukkig zijn en een job doen die niet bij hen past
en die ze (meestal) ook niet graag doen. Veel mensen bese�en niet dat ze andere
mogelijkheden hébben. Ze weten vaak ook niet wat ze wél willen. Ze leven als het ware
op automatische piloot. Sommigen klagen en zagen over hun leven en hun werk.
Anderen maken er het beste van "omdat je nu eenmaal je kost moet verdienen".
Sommigen worden depressief of ziek. Velen zoeken hun heil in allerlei
vluchtmechanismen (teveel drinken, (ongezond) eten, roken, (soft)drugs, winkelen,
roddelen, gokken, uitgaan, ...) wat enkel tijdelijk helpt om de werkweek te overbruggen
en nooit echt voldoening geeft.
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Ondertussen volgde ik nog bijkomende opleidingen bij Swami Sri Sudip, verdiepte ik me
meer in familie opstellingen, sjamanisme en meditatie en ging ik in de leer bij Her
Holiness Sai Maa.

Vanuit mijn diep verlangen om mensen te helpen zei ik het bedrijfsleven na een 10-tal
jaar opnieuw vaarwel en werkte een strategie uit waarin ik àlle technieken combineer die
ik in Oost en West geleerd hebben die wérken. Ik gebruik alles wat ik ken en in mij heb
om mensen snél en blijvend bij hun essentie te brengen zodat ze kunnen Thuiskomen bij
hun Ware Zelf en hun levenstaak kunnen ontdekken én realiseren. Automatisch worden
daardoor hun relaties op een hoger niveau getild, verdwijnen die mensen uit hun leven
die hun niet meer voeden waarbij er nieuwe in de plaats komen, krijgen ze hun
levensvreugde, positiviteit en energie terug terwijl hun gezondheid ook verbetert.

Noem mij een healer, een sjamaan in een modern kleedje, een opsteller, een therapeut,
een coach. Ik gebruik alles wat ik nodig heb, wanneer ik het nodig heb en zoals ik het
nodig heb.

Ik word omringd door geweldige gidsen en leraren die ik ongeloo�ijk dankbaar ben en
zonder wie ik mijn werk niet zou kunnen doen. Zij vinden het niet belangrijk om
individuel (h)erkend te worden en zitten allemaal in de “Council of Light” of de Raad van
Licht, een groepering van vele geascendeerde wezens die allemaal volledig zijn toegewijd
aan de ascensie van Gaia, Moeder Aarde en de hele mensheid. Ze kozen een leven van
dienstbaarheid in plaats van het ontwikkelen van hun individualiteit. Het is hun
doelstelling dat wij ons onze Goddelijke oorsprong herinneren, ons bevrijden van de
illusie en terugkeren naar die Goddelijkheid en de eenheid van al wat is. Omdat ze met
zoveel zijn, kunnen ze zich telkens aanpassen aan wat elk individu (want we zijn allemaal
heel verschillend hier op aarde) nodig heeft. Zij ontmoeten ons op de manier die ons het
best van dienst is, zowel individueel als als groep. Ze bestaan uit volledig tot bloei en
ontwikkeling gekomen individuele leden die het hoogste Meesterschap en Goddelijkheid
bereikt hebben waaronder de Aartsengelen, Sera�jnen, Galactische wezens en vele
Opgestegen Meesters zowel van binnen als buiten de Aarde.
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Degenen die individueel waarschijnlijk het best gekend zijn, zijn Maria Magdalena, Jezus
Christus, Maria, Saint Germain (alias Merlijn) en Heyoan maar zoals ik zei, ze zijn met véél
véél meer. Ik ben hen en mijn persoonlijke gidsen Ismaël, Izebel, Blue Moon, Ismaralda
en nu ook Maria Magdalena en Heyoan oneindige dankbaarheid verschuldigd. Zonder
hen zou ik dit werk niet kunnen doen. Dankzij mijn jarenlange ervaring en hun continue
begeleiding en expertise heb ik de mogelijkheid om zonder omwegen recht naar de
essentie te gaan waardoor mijn klanten en cursisten veel sneller en blijvend evolueren.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van resultaten die ook jij kan bereiken:

 energiek en enthousiast in het leven staan
 je angsten overwinnen
 het gevoel hebben dat je er mag zijn, dat je erbij hoort
 jezelf aanvaarden zoals je bent, je goed in je vel voelen
 je tot nu toe ongekende gaven en talenten ontdekken
 grenzen durven zetten
 werk doen dat je graag doet, dat je voedt, dat je voldoening geeft
 een leuke relatie hebben
 to�e vrienden hebben
 daadkrachtiger worden, pro-actiever, impulsiever
 je creativiteit ontplooien
 vrolijk zijn, genieten van het leven

En dit is maar een greep uit de voorbeelden van alles wat ook jij kan bereiken.

Het herenigen met jouw Ziel is hierbij van fundamenteel belang. Want hoe meer jij je
verwijdert van je Goddelijke oorsprong, hoe meer je Ziel zich verwijdert van jou. Vergelijk
het met een boot waar je afvalt en die zich steeds verder verwijdert van jou terwijl jij in
de immense oceaan gevallen bent. Geen mooi beeld. Vroeg of laat heb je je Ziel nodig om
terug thuis te geraken bij jezelf en je je Goddelijke oorsprong en aard helemaal te
herinneren en verinnerlijken.
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Ik ben ervan overtuigd dat jij dit kan bereiken. En ik ben ervan overtuigd dat wij jou
daarbij kunnen helpen. Wees niet degene die een opportuniteit laat voorbijgaan omdat je
te lang wacht en altijd uitstelt. Wees het soort man of vrouw waar mensen gefascineerd
en met iets van bewondering van zeggen “Wauw, ik weet niet hoe ze het voor elkaar
gekregen hebben!”.  Lees dit e-boek nu, en laat je verrassen. Het kan je leven veranderen!

Veel leesplezier

Inge, 12 augustus 2019

9

www.brengdemagieterug.be

http://www.brengdemagieterug.be/


Herenig je met je Ziel

De zeven chakra’s of energiecentra
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1e chakra
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De eerste chakra heeft te maken met basisbehoeften zoals voeding, warmte, lichamelijke
aanraking, kleding, beschutting, een thuis, juiste grenzen, gezondheid, medische zorg,
een gezond milieu, je stam van oorsprong, je gezin, je �nanciën... Het staat ook in
verband met de hoeveelheid fysieke energie en kracht die je hebt en de wil om in de
fysieke werkelijkheid te leven.

Indien niet voldoende voorzien wordt in bovenstaande basisbehoeften, zal het kind (bij
gebrek aan een goed voorbeeld) allerlei angsten ontwikkelen dat de wereld geen veilige
plek is en niet leren om voor zichzelf te zorgen. Het is niet uitgesloten dat het kind dan als
volwassene moeite heeft om een warme thuis te creëren, een carrière uit te bouwen die
meer dan voldoende inkomen geeft om comfortabel te leven, zichzelf voldoende graag te
zien om te zorgen voor een goede eigen gezondheid, gemakkelijk a�ectie te kunnen
geven en ontvangen....

Plaats in het lichaam: stuitbeen, bekkenbodem, tussen perineum en anus

Wat zijn lichamelijke tekenen van een slecht functionerende 1e chakra?

 Wisselende bloeddruk, bloedarmoede
 Darmklachten, verstopping, aambeien
 Ischias
 Problemen met voeten, knieën, benen, spataderen
 Lendepijn
 Problemen met de blaas en nieren
 Prostaatklachten
 Botziekten, osteoporose
 Anorexia of overgewicht
 Tandproblemen
 De 1e chakra of Muladhara is verantwoordelijk voor de bijnieren. Via de bijnieren
beïnvloedt hij de vorming van cortisonen en de productie van adrenaline en
noradrenaline. Hij werkt ook op stressbestendigheid en de vatbaarheid voor
allergieën.
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Wat zijn andere tekenen van een slecht functionerende 1e chakra?

 Angsten
 Depressiviteit
 Gebrek aan zelfvertrouwen & assertiviteit en dus gerichtheid op anderen ter
ondersteuning en bevestiging (erbij willen horen)
 Gebrek aan kracht en energie
 Financiële problemen
 Luiheid, traagheid, gemakzucht, egoïsme
 Moeilijk grenzen kunnen zetten

Een symbool van de 1e chakra is de olifant.

De olifant is een symbool van

 koninklijkheid
 vruchtbaarheid
 oerwijsheid
 positieve macht en kracht, ook
van sterke seksuele krachten
 onze hoogste samenlevings
idealen:

 zorgzaamheid voor elkaar
 respect voor ouderen
 

Ze tonen namelijk grote a�ectie en
trouw onder elkaar. Oudere kalveren
helpen jongere broertjes en zusjes,
volwassen olifanten helpen zieke en
gewonde kameraden.

onafhankelijk en toch
verantwoordelijk zijn.
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Mercedes was heel zwijgzaam. Ze bleef zoveel mogelijk op de achtergrond en zei niet
meer dan nodig. Ze zag er 10 jaar jonger uit, was lang en zeer slank. Ze kloeg van een
gebrek aan energie, depressieve neigingen, angsten en tekorten. Ze kwam �nancieel altijd
net wel of net niet toe. Ze werkte al 20 jaar in dezelfde bloemenwinkel aan hetzelfde
minimumloon en had nooit opslag gekregen. Een salarisverhoging vragen kwam niet in
haar op. Toen ik het voorstelde deinsde ze angstig achteruit.

Een healing toonde al snel dat haar 1e chakra los hing en bijna dicht zat. Niet
verwonderlijk dat ze bijna geen energie kon opnemen uit de buitenwereld en dat ze er
niet in slaagde een comfortabel leven op te bouwen.

Mercedes was “een nakomertje en een ongelukje”. Haar ouders waren zelfstandige
beenhouwers met een drukke zaak waar altijd wel werk was. Haar oudere zus kreeg de
taak haar op te voeden maar in de praktijk was de 17-jarige Elise meer bezig met haar
vriendje terwijl Mercedes aan haar lot werd overgelaten.

Ze leerde al jong hard werken en voor zichzelf zorgen. Maar niemand had ooit tijd voor
haar. Niemand knu�elde haar, leerde haar �etsen, speelde met haar, gaf haar
complimenten. Iedereen verwachtte van haar dat ze stil was, lief, hard werkte en dat
werd dan ook haar wereld. Ze leerde zichzelf wegcijferen en voor anderen leven en werd
hoe langer hoe moedelozer en depressiever. Ze overwoog meer dan eens zelfmoord
maar gelukkig kwam het nooit zo ver.

Mercedes had het gevoel dat ze nergens bij hoorde. Een zeer diep gevoel er “niet te
mogen zijn”, “niet welkom te zijn”. Diep van binnen was ze heel eenzaam. Ze had geen
echte vrienden en kwam weinig of niet buiten.
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Omdat ze niet klaar was om in een groep te komen, begeleidde ik Mercedes een jaar
intensief individueel. Tijdens elke sessie werkte ik op haar eerste chakra en hart. Stap
voor stap kreeg Mercedes meer energie. Omdat ze zich beter begon te voelen, beter sliep
en stressbestendiger werd, begon ze mij meer te vertrouwen. Vanaf dat moment ging het
wat sneller bergop met haar. Eens ze voelde dat ik er was voor haar, was ze in staat de
diepe pijn en woede toe te laten die ze als kind onderdrukt had. Hierdoor kon ze meer
indalen in haar lichaam, haar leven op aarde meer aanvaarden waardoor ik haar
wortelchakra nog meer kon openen zonder dat zij hem telkens weer sloot. Stap voor stap
gingen we vooruit. Ze was meer aanwezig, kreeg meer kleur op haar gezicht, er kwamen
af en toe al twinkeltjes in haar ogen. Stilaan kwam de échte Mercedes tevoorschijn. Na
een jaar was ze geen muurbloempje meer dat naar het leven keek, maar stond ze in het
leven. Ze kreeg 2 goede vriendinnen, lachte graag en vroeg haar baas om opslag (die ze
kreeg).

Het voorbeeld van Mercedes toont aan dat wat je ook meegemaakt hebt in je leven, hoe
verwaarloosd je ook bent (of je gevoeld hebt want het is niet altijd wàt je meegemaakt
hebt, maar hoe je het ervaren hebt wat jouw verwondt), je dit kan genezen. Het was niet
gemakkelijk voor Mercedes. Het vroeg een hele inspanning van haar om 2 keer per
maand onmiddellijk na haar lange werkdag nog 3 kwartier te rijden voor haar sessie. De
avonden dat ik met haar werkte was ze pas rond 21u thuis. Maar het resultaat was er!

Met een gezonde eerste chakra kan je rekenen op:

 Een goede gezondheid
 Veel energie heel de dag door
 Een gevoel van veiligheid, van vertrouwen in de wereld
 Van je huis een warme thuis kunnen maken
 Financieel comfortabel kunnen leven
 Zelfzeker op eigen benen staan
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2e chakra
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De tweede chakra heeft te maken met basisbehoeften zoals beweging, gewaarwording,
behoeften, vreugde, plezier, gezelligheid, speelsheid, intimiteit, seksualiteit, sensualiteit,
emoties, verlangen, lust, passie. De heiligbeenchakra staat dus ook in verband met de
kwaliteit van de seksuele liefde. Als het open is, vergemakkelijkt dat het geven en
ontvangen van seksueel en lichamelijk genot. Om graag te vrijen en een orgasme te
kunnen krijgen is het belangrijk dat je tweede chakra voor- en achteraan open zijn. Voor
een volledig orgasme is het echter nodig dat alle chakra’s open zijn. Omdat het
bekkengebied ook de bron van vitaliteit in het lichaam is, zal een blokkade in deze
energiecentra een vermindering van de fysieke en seksuele vitaliteit tot gevolg hebben.

Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die onvoldoende vastgehouden, gekoesterd en
gedragen worden een overweldigend verlangen hebben naar dit voedend
lichaamscontact. Aanvankelijk gaan ze dan ook in de buitenwereld op zoek naar de
ontbrekende ervaring. Na te veel teleurstellingen beginnen ze te twijfelen aan zichzelf. Is
er iets mis met hen? Zijn ze niet goed genoeg? Hoe meer het kind twijfelt, hoe meer
achterdocht er ontstaat en angst om gekwetst te worden. 

Uit zelfbescherming gaan de meesten zich terugtrekken door hun verlangen naar contact
te ontkennen. Het gevolg is dat ze zich niet meer kunnen ontspannen wanneer ze dan
toch omhelsd worden. Wanneer de zintuigen te weinig gestimuleerd worden, worden de
zintuiglijke gewaarwordingen een stuk afgesloten. De stijfheid en houterigheid in hun
beweging is een feit. Het diepe verlangen wordt verdrongen naar het onbewuste maar
blijft aanwezig.

Hetzelfde gebeurt bij kinderen die te veel gestimuleerd worden, zoals bij misbruik. Het
kind lijkt dan de zintuigen niet te kunnen vertrouwen en legt ze stil. Het gevolg is dat het
misbruikt kind als volwassene nog steeds niet weet of het hongerig of verzadigd is, moe
of energiek, ziek of gezond, in gevaar of veilig. Ook externe situaties worden vaak
verkeerd beoordeeld. Vaak gaat de overstimulering van de zintuigen gepaard met het
overstelpen van het zenuwstelsel wat terugkerende angsten creëert.

Plaats in het lichaam: gebied van het heiligbeen
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Wat zijn lichamelijke tekenen van een slecht functionerende 2e chakra?

 Menstruatieproblemen
 Prostaatklachten
 Impotentie, frigiditeit
 Vroegtijdige ejaculatie, geen orgasmen
 Problemen met de blaas of nieren, voortplantingsorganen
 Ontsteking van de urinewegen
 Bloed- en lymfeziekten
 Pijn in de onderrug en heupen
 Pijnlijke gewrichten
 Verdoofde zintuigen
 De 2e chakra of Svadhisthana is verantwoordelijk voor de testikels en eierstokken.
De geslachtsklier bepaalt de productie van zaad- en eicellen en geslachtshormonen.
Doordat de 2e chakra verbonden is met de geslachtsklier, bepaalt deze chakra ook
stemmingen en gevoelens.

Wat zijn andere tekenen van een slecht functionerende 2e chakra?

 Krachteloosheid, jaloezie, schuldgevoelens, angst om te verliezen
 Creatieve impasse
 Depressieve stemmingen
 Geen zin in seks of wellust
 Dwangmatigheid
 Vernietigingsdrang, agressie
 Verslavingsgedrag
 Gebrek aan sociale vaardigheden
 Buitensporig sterke emoties, emotionele afhankelijkheid of obsessionele
gehechtheid
 Angst om te veranderen
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Een symbool van de 2e chakra is de dol�jn.

De dol�jn

 Bewaakt de heilige
levensadem en kan ons
leren hoe we emoties
kunnen doorvoelen en
loslaten. Dol�jn ademt in
alvorens in de diepten te
duiken. Hij vindt voeding in
de diepte van de oceaan en
komt dan terug boven,
herboren. Onze emoties zijn
niet iets om bang van te zijn,
maar om mee om te gaan,
toe te laten en los te laten.
 Vormt sterke onderlinge
banden, maakt vrienden
voor het leven en is heel
lichamelijk.
 Heeft één vaste partner voor
het leven. Ze genieten volop van seksualiteit.
 Is heel speels. Ze maken ons vrolijk met hun capriolen.
 Ze staan ook symbool voor geluk, hoop, bescherming, wedergeboorte.
 Hun speelsheid is altijd verbonden met liefde.

Dominique stond graag in de belangstelling. Samen met haar tweelingbroer was ze net
geen 10 maanden na haar oudere broer prematuur ter wereld gekomen. De
zwangerschap was niet ongewenst maar ook niet gepland. Dominique en haar broertje
brachten de eerste maand van hun jonge leventje door in het ziekenhuis met amper
bezoek van hun ouders. Ook daarna kregen ze weinig aandacht. Amper 2 jaar oud,
werden ze al op internaat achtergelaten tot ze 12 waren en alleen naar school konden.
Dominique herinnerde zich nooit een liefdevol woord van haar moeder gekregen te
hebben.
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Dominique compenseerde dit tekort aan liefde door alle aandacht naar zich toe te
trekken. Ze was charmant en kon goed vertellen. Ze had veel vriendinnen, een leuk gezin
met 2 kinderen waar ze een goed contact mee had en was overal graag gezien. En toch
was ze eenzaam.  Zolang de kinderen klein waren, had haar wereld rond hen gedraaid.
Alles deed ze voor hen! Maar nu was ze eenzaam. Haar echtgenoot was één week op
twee in het buitenland voor zijn werk en de kinderen hadden haar hoe langer hoe minder
nodig. Toen de eigenares van de modezaak waar ze twee dagen per week  werkte de
winkel stop zette en op pensioen ging en haar zoon vertelde dat hij in Engeland ging
werken, stortte Dominique bijna volledig in. Ze vond mij online en schreef zich in voor de
training.

Doordat ze zo graag gezien was, kreeg Dominique aanvankelijk veel sympathie van de
groep. Maar na verloop van tijd begonnen meerdere deelnemers zich te ergeren aan haar
continue vraag om aandacht. Door het tekort aan liefde en a�ectie was Dominique er al
jong van overtuigd geraakt dat er “toch niet genoeg liefde, aandacht en warmte” was voor
haar. Het gevolg was dat ze onbewust haar chakra’s meer en meer gesloten had zodat
haar overtuiging een zichzelf voorspellende profetie was geworden. Doordat ze smaller
en smaller geworden waren, konden haar energiecentra hoe langer hoe minder energie
(en dus ook aandacht en liefde) opnemen uit de buitenwereld. Haar overtuiging dat “er
onvoldoende liefde is” voor haar, werd dan ook bevestigd op die manier.

Dominique begreep mijn uitleg dat ze vervolgens op zoek gegaan was naar “vervanging”
om zo het knagend tekort aan liefde te compenseren. De vele - vaak oppervlakkige en
holle- vriendschappen en het overdadige eten waren daar mooie voorbeelden van.
Tijdens een oefening bleek echter dat het voor Dominique niet eenvoudig was om échte
blijken van vriendschap, liefde en warmte toe te laten. Ze had het zo lang zonder gesteld!
Via opstellingen, oefeningen, positieve a�rmaties en healing werkten we samen op een
rustig en veilig tempo aan het heropenen van haar energiecentra en het terug toelaten
van authentieke vriendschap en warmte van anderen dan haar man en kinderen.
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Ik zag Dominique veranderen voor mijn ogen. Ze liet sommige vriendschappen los die
haar niet voedden, werd veel rustiger, leerde omgaan met haar emoties, werd zachter en
warmer en genoot veel meer van het leven. Ze kon zich uren verliezen in de natuur en
begon te tuinieren als hobby. Daar vond ze nieuwe gelijkgestemde zielen waar ze een
diepe vriendschap mee aanknoopte. Maar dat was nog niet alles. Haar echtgenoot was
misschien nog dankbaarder voor haar verandering. Waar hij toegaf vroeger de week in
het buitenland nodig te hebben om even op adem te komen van de veeleisende
aanwezigheid van zijn vrouw die naar zijn zeggen “voortdurend aandacht nodig had”, was
hij nu blij om terug thuis te komen.

Met een gezonde tweede chakra kan je rekenen op:

 Soepele elegante bewegingen
 Emotionele intelligentie
 Gezonde hartstocht, sensualiteit
 Koestering van jezelf en anderen
 Vermogen om te veranderen, te evolueren
 Vruchtbaarheid, creativiteit, voortplanting
 Immense levensvreugde

3e chakra
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De derde chakra heeft te maken met eigenwaarde, persoonlijke autonomie, spontaniteit,
enthousiasme en sterke wil.

De derde chakra vormt zich wanneer het kind leert zelfstandig zijn.

 Ofwel komt het kind uit deze fase met autonomie, zelfstandigheid, een gezond
gevoel van eigenwaarde, ofwel kom het uit deze fase met schaamte en twijfel. Dan
groeit het op beheerst en gecontroleerd door anderen en ontwikkelt het zijn
individualiteit niet. Het zal zich dan opstandig verzetten tegen autoriteit en
overheersing.
 Als er teveel wordt toegegeven aan het kind, dan krijgt het daarentegen een
opgeblazen ego. Deze kinderen manipuleren hun ouders en leren nooit de waarde
van grenzen kennen. Ze zullen zichzelf overschatten en niet voldoende discipline
hebben om moeilijkere projecten uit te voeren die hen net een gevoel van gezonde
macht kunnen geven.  

De taak van het kind is een juiste mate van zelfbeheersing aanleren zonder zijn
spontaneïteit, zelfvertrouwen of vreugde in het uitdrukken van zijn impulsen kwijt te
geraken.

Plaats in het lichaam: maagstreek, boven de navel

Wat zijn lichamelijke tekenen van een slecht functionerende 3e chakra?

 Maagklachten
 Lever-, milt-, en galblaasproblemen
 Verstoorde spijsvertering
 Pijn in de onderrug
 Zenuwziekten
 Suikerziekte
 Overgewicht
 Artritis
 De 3e chakra of Manipura is verbonden met de alvleesklier. De pancreas of
alvleesklier produceert allerlei enzymen die nodig zijn voor de spijsvertering. Hij
vormt insuline en zorgt ervoor dat de koolhydraatstofwisseling goed werkt.

Wat zijn andere tekenen van een slecht functionerende 3e chakra?
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 Angsten
 Woede
 Geprikkeldheid, jaloezie
 Slapeloosheid, nachtmerries
 Onzekerheid
 Angst voor of weerstand tegen autoriteiten
 Eetstoornissen
 Gebrek aan zelfwaardering, zelfmedelijden
 Belust op macht, gevoelsarm

Een symbool van de 3e chakra is de leeuw.

De leeuw verwijst naar

 Persoonlijke kracht
 Zelfvertrouwen
 Instinct
 Leiderschap
 Veerkracht
 Moed
 Je innerlijke wildheid
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Bart, oudste zoon van een CEO van een groot bedrijf, had het gevoel nooit te kunnen
voldoen aan de verwachtingen van zijn ouders. Al van jongs af aan lag de nadruk in het
gezin op school- en sportprestaties. Hij leerde een masker opzetten, beleefd zijn en
respect te hebben. Zijn vader was streng, op het autoritaire af. Zijn wil was wet. Bart had
nooit een keuze. Niet als het op vriendjes aankwam en ook niet wat betreft zijn studies of
vrije tijd. Bart wilde leren paardrijden maar zijn ouders waren bang van paarden, dus
leerde Bart golven in dezelfde club als zijn ouders. Hij voelde zich niet thuis in deze
golfwereld, maar maakte er het beste van. Op een bepaald moment ging hij echter niet
meer vooruit terwijl zijn ouders bleven evolueren. Hij zou hen nooit evenaren., zou nooit
zo sterk, charmant en sportief zijn als zijn jongere broer die op alle familiefeestjes de
harten stal en geweldige sport prestaties neerzette.

Toen ik Bart ontmoette, was hij een onzekere alleenstaande dertiger. Hij had veel rugpijn
en last van verteringsproblemen maar had weinig discipline om gezond te eten. Ook
professioneel vond hij zijn weg niet. Ik had al snel door dat Bart zeer intelligent was (wat
hij zelf niet zag) en dat hij ver onder zijn niveau werkte. Hij zette zich altijd helemaal in
maar werd niet naar waarde geschat en begon zich dan al snel te vervelen en zich minder
in te zetten. Hij veranderde gemiddeld om de 2 jaar van job en besefte dat hij dat niet zou
kunnen volhouden. Zijn onzekerheid belette hem echter om een job op zijn niveau te
vinden, aan te durven en te krijgen. Hij maakte zichzelf voortdurend klein, kwam niet op
voor zichzelf en kon niet om met kritiek, wat begrijpelijk was, gezien hij nooit de
bevestiging en liefde had gekregen die hij nodig had. Hij kon moeilijk grenzen zetten en
kwam redelijk koel en stuurs over. Voor een grapje moest je niet bij hem zijn.

Er zat veel donkere energie in de energiecentra van Bart. Zijn chakra’s waren half toe,
sommige hingen een beetje los of slap of draaiden tegen de klok in. De grootste wonde
zat echter op de 3e en vervolgens de 5e chakra. Het was heel belangrijk dat ik Bart niet
benaderde als “autoriteit” in mijn vak, maar als meelevende healer bij wie hij zichzelf kon
en mocht zijn.  
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En ik wil de situatie van Bart gebruiken om duidelijk te maken wat er gebeurt met onze
Ziel in dergelijke gevallen. Want Bart was in een negatieve spiraal terecht gekomen. Hij
had de oordelen van zijn ouders dat je pas goed genoeg bent als je uitblinkt in wat de
hogere burgerklasse belangrijk vindt verinnerlijkt. Hij was een perfectionist geworden die
zichzelf voortdurend neerhaalde aangezien hij naar zijn gevoel in niets uitblonk. Hij zag
zijn eigen kwaliteiten niet en dus zagen anderen die ook niet. Hij kwam altijd bij
superieuren terecht die hem net als zijn ouders niet waardeerden maar vernederden en
gebruikten. Zijn Ziel voelde zich zo in de steek gelaten en verraden, dat hij afstand had
genomen van Bart waardoor deze zich nog eenzamer voelde. Want dat is wat er gebeurt
met onze Ziel. Onze Ziel kan ons heel veel vertellen, kan ons leiden, ons de weg tonen.
Maar als wij niet luisteren en onszelf in de steek laten of verraden, voelt onze Ziel zich
diep ongelukkig en verwijdert zich hoe langer hoe meer. Het gevolg  is dat we echt op
drift geraken zonder duidelijke leiding en nog meer naar ons hoofd gaan luisteren dan we
al deden. Hierdoor verwijderen we ons nog verder van ons Pad. Door het werk met de
chakra’s dat we in mijn training (Reis door de Chakra’s) doen, halen we de Ziel stap voor
stap terug zodat je terug begeleid wordt en kan samenwerken.  

Maar terug  naar ons voorbeeld. Op zijn 33 werd Bart stapelverliefd op een mooie jonge
vrouw met 2 kinderen. Terwijl Bart de moed verzamelde om haar mee uit te vragen, was
een andere jongeman hem voor. Bart was te laat. Hij was er het hart van in en kwam in
een negatieve spiraal terecht. Hij voelde zich een mislukkeling. Tegelijkertijd vond hij
echter een immense kracht om aan zichzelf te beginnen werken. Zo wilde hij niet verder!
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In de training werkte hij goed mee. Hij wilde vooruit. Hij kwam graag, deed zijn
oefeningen regelmatig, begon paard te rijden en beter te eten waardoor hij vermagerde,
meer energie kreeg en zich beter in zijn vel voelde. Hij werd vriendelijker, warmer, kreeg
enkele vrienden. De grote doorbraak kwam daarna, toen we dieper in zijn derde chakra
begonnen werken (maar dit was pas mogelijk na de voorbereidende fase omdat die hem
meer zelfvertrouwen gaf). Zijn ouders manipuleerden hem met energetische koorden
rechtstreeks in zijn 3e chakra. Deze koorden gaven hem het gevoel dat hij hun dromen
moest realiseren om hun liefde te verdienen. Daarnaast zaten er ook koorden in zijn 2e,
4e en 5e chakra (allemaal zodat hij niet in opstand zou komen) en zaten er energetische
ketenen rond zijn enkels om hem gevangen te houden in hun wereld. Tijdens meerdere
sessies gingen we samen aan de slag zodat Bart stap voor stap zijn verdriet en woede
kon uiten en zijn vrijheid kon herwinnen. Hierdoor werd hij sterker en kwam hij los van
hun goedkeuring. Deze vrijheid gaf hem vleugels. Hij begon opnieuw te studeren en ging
een totaal nieuwe richting uit, weg van een voor hem saaie kantoorbaan in Brussel naar
een eigen praktijk als voedingsconsulent. Tijdens zijn opleiding ontmoette hij de vrouw
van zijn dromen. Ze hebben nu een tweeling en wonen in de buurt van het bos waar hij
kan paardrijden.

Met een gezonde derde chakra kan je rekenen op:

 Een werkzame wil, voldoende discipline
 Een gezond gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen
 In staat uitdagingen het hoofd te bieden
 Warme persoonlijkheid
 Besef en juist gebruik van eigen macht
 Spontaan met gevoel voor humor
 Stabiel
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4e chakra
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De vierde chakra heeft te maken met je grote open hart en beminnen en bemind worden.
Het is de brug tussen de onderste drie (eerder materiële) chakra's en de bovenste drie
(eerder spirituele) chakra's. Daarom is het ook een complexe chakra, die bovendien
gemakkelijk te verwonden, beschadigen of verzwakken is. Hier gaan we het mysterie van
de liefde binnen.

Dit heeft te maken met evenwicht, liefde en relaties. We hebben evenwicht nodig om te
kunnen liefhebben. Vanuit liefde willen we relaties aangaan en deze relaties bieden ons
dan de kans om onze liefde nog meer te ontwikkelen.

 Wanneer we verliefd worden, durven we ons kwetsbaar opstellen, het brengt
automatisch onze schaduw naar het licht.
 Verliefd worden brengt ons ook terug in ons lichaam.
 Wanneer we graag gezien worden, worden we uitgenodigd om ons speciaal zijn te
zien en te aanvaarden. We vangen als het ware een glimp op van onze
goddelijkheid.

Plaats in het lichaam: in het midden van de borst ter hoogte van het hart

Wat zijn lichamelijke tekenen van een slecht functionerende 4e chakra?

 Pijn in de borst, hartklachten
 Problemen met armen, borsten, thymus
 Hoge of lage bloeddruk
 Longklachten, ademhalingsmoeilijkheden, verkoudheid
 Schouderklachten, rugklachten op borsthoogte
 De 4e chakra of Anahata is verantwoordelijk voor de thymusklier. Deze speelt een
belangrijke rol in de werking van het immuunsysteem en werkt onrechtstreeks in
op de ontwikkeling van lymfocyten.

Wat zijn andere tekenen van slecht functionerende chakra?

29

www.brengdemagieterug.be

http://www.brengdemagieterug.be/


Herenig je met je Ziel

 Eenzaam, geïsoleerd, moeilijk contact makend
 Vijandige houding
 Ongevoelig, kil
 Narcisme
 Overdreven opo�erend, moeite met zetten van grenzen
 Op kleverige manier afhankelijk
 Veeleisend
 Jaloezie

Een symbool van de 4e chakra is de duif.

 Volgens de Griekse overlevering
werd Aphrodite geboren uit een
door een duif uitgebroed ei. Ze
is met zoveel Godinnen
geassocieerd, dat ze vaak wordt
beschouwd als de belichaming
van het moederinstinct.
 Voor de Christenen is ze een
symbool van vrede.
 De duif is een vogel die zich van
de grond voedt.  De aarde is een
vrouwelijke planeet en
scheppingsvermogen en nieuwe
geboorte zijn altijd mogelijk.  
 De duif heeft ook een
voortre�elijk instinct om haar
thuis (terug) te vinden, hoe ver
ze daar ook vandaan is. Ze herinneren ons aan de liefde en het gezinsleven dat we
hebben opgegeven of zijn kwijt geraakt.
 Doordat duiven snel en in het openbaar broeden, kunnen ze je leren dat er
vruchtbaarheid schuilt in het thuis en het gezin.
 In een storm  kruipen duiven dicht bij elkaar, wat er op duidt dat je veiligheid en
geborgenheid kan vinden bij je biologische of spirituele familie in tijden van nood.
 Omdat duiven gedurende het broedseizoen bij dezelfde partner blijven, verwijzen
ze ook naar monogamie.
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Mieke had in haar jonge leven het ene na het andere verlies te verwerken gekregen. Op
6-jarige leeftijd was haar papa overleden aan kanker. Haar moeder kwam het verlies niet
te boven en hertrouwde nooit. Als men haar vroeg wat ze verlangde van het leven had ze
maar één droom: Mieke een goede start geven met een vast job en een goede man met
wie ze samen kinderen kon opvoeden. Kortom, wat ze zelf niet gehad had.

De relatie tussen moeder en dochter evolueerde meer naar hartsvriendinnen. Ze deden
alles samen. Mieke had maar één of twee goede vriendinnen, de rest van de tijd bracht ze
door met haar moeder.  Een jaar nadat Mieke op haar job een leuke man ontmoette en
besliste te gaan samenwonen, overleed haar moeder vredig in haar bed. Het was alsof ze
haar taak volbracht had en het licht uitging want er was geen andere aanwijsbare
oorzaak. Ondanks het feit dat ze moeite had om afscheid te nemen van het ouderlijk
huis, nam Mieke toch de moedige beslissing om alles te verkopen en samen iets nieuws
te zoeken. Kort nadien trouwden ze. Nog geen jaar later sloeg het noodlot toe. Er werd
een vergevorderd stadium van pancreas kanker vastgesteld bij Jan. Alles ging heel snel. 6
maanden later overleed hij, een verdwaasde Mieke achterlatend. Mieke kwam het verlies
van de twee mensen die ze zo graag gezien had én die haar steun en toeverlaat waren op
zo’n korte tijd niet te boven en sloot onbewust haar hart. Het was te veel. Ze kreeg een
depressie, werd ziek en sloot zich op soms stilletjes hopend dat ze ook zou sterven.

Eén van haar vriendinnen liet haar echter niet in de steek. Michele woonde in de buurt en
ging verschillende keren per week langs, vaak met vers klaargemaakt eten. Ze maakte
altijd tijd voor een babbel. Na lang aandringen ging Mieke akkoord met twee-wekelijkse
healings. Deze hielpen om een groot stuk van de pijn te healen zodat het draaglijk werd
voor Mieke en ze haar verdriet kon beginnen verwerken. De 4e chakra die helemaal
gescheurd was, werd hersteld, ging stilaan meer open en werd helderder. Na enkele
maanden besloot ze deel te nemen aan de training. Door de oefeningen, de opstellingen,
de healings en de veiligheid en het medeleven van de groep was ze in staat afscheid te
nemen van haar mama en Jan. Ze slaagde erin de verkeerde overtuiging die in haar aura
aanwezig was dat ze altijd iedereen verliest die ze graag ziet, te transformeren en zich
terug open te stellen voor het leven en de liefde. Drie jaar nadien ontmoette Mieke een
rustige lieve man die net als zij muziek- en natuurliefhebber én weduwnaar was. Hij
begreep wat ze had meegemaakt, zette geen druk en was nooit jaloers. Hun beide ex-
partners hadden een plek in hun leven zonder de nieuwe relatie te overschaduwen. Ze
zijn nog steeds gelukkig samen met hun  2 honden en 3 katten.
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Met een gezonde vierde chakra kan je rekenen op:

 Naastenliefde
 Warmte, mededogen
 Groepsbewustzijn
 Zelfwaardering, eigenliefde
 Openheid
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5e chakra
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De vijfde chakra heeft te maken met 3 behoeften:

1. Eén van de diepste behoeften van de mens is de behoefte om gehoord te worden.
Het feit gehoord te worden op zich is al helend zelfs als er niets aan de uiterlijke
omstandigheden verandert! Het bevestigt dat we bestaan en is belangrijker dan het
vinden van oplossingen.

2. Een andere diepe behoefte is de waarheid spreken, authentiek zijn, ook al riskeer je
daardoor anderen te kwetsen of afgewezen te worden.

3. De derde behoefte is de behoefte om jezelf creatief uit te drukken.

Plaats in het lichaam: nekwervels en strottenhoofd

Wat zijn lichamelijke tekenen van een slecht functionerende 5e chakra?

 Keelpijn, amandelontsteking, problemen met de schildklier
 Problemen met de tanden en het tandvlees
 nek(wervel)klachten
 Schouderpijn
 Spraakstoornissen, stotteren
 Oorklachten
 De 5e chakra of Vishuddha is verantwoordelijk voor de schildklier en de
bijschildklier. Hij stimuleert de werking van deze klieren en ondersteunt bij de
stofwisseling, de algemene energiehuishouding en het zenuwstelsel. Verder regelt
hij de calciumhuishouding die van belang is voor de botten en de tanden.

Wat zijn andere tekenen van een slecht functionerende 5e chakra?

 Schuchterheid en geremdheid
 Verwarring
 Gebrek aan uitdrukkingsvermogen
 Geen eigen mening hebben
 Spreekangst of teveel praten
 Moeite met het verwoorden van gevoelens
 Roddelen
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Een symbool van de 5e chakra is de stier.

 Mannelijke energie &
vruchtbaarheid
 Moed, kracht, ongetemde
natuurkrachten
 Overvloed en voorspoed,
maar de stier weet dat
werkelijke rijkdom
allereerst in het hart en
ziel te vinden is, en pas
dan in de materiële
wereld. Als het nodig is
om voortdurend en voor
een langere tijd onder
moeilijke omstandigheden
te werken om je doelen te
bereiken, kan de stier je
helpen, zodat je niet
uitgeput of
terneergeslagen wordt.
 Genieten van het leven
 Stabiliteit
 Focus
 Betrouwbaarheid

Ann had moeite om haar plek in te nemen, grenzen te zetten, neen te zeggen, op te
komen voor zichzelf. Haar stem was stil en ze sprak met haperingen haar woorden vaak
wikkend en wegend alsof ze bang was iets verkeerd te zeggen. Ze was altijd wat verlegen
geweest. Doordat ze eerder op de achtergrond bleef, had ze niet veel vrienden.

Ze kwam uit een “goed nest” zoals ze zelf zei. Ze had altijd alles gehad wat haar hartje
begeerde, twee liefhebbende ouders, mooie vakanties.
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Toen er in het bedrijf waar ze werkte een functie vrijkwam met meer
verantwoordelijkheid voelde Ann zich onmiddellijk aangesproken. Er was maar één
probleem: ze zou een coördinerende rol krijgen tussen het hoofdkantoor en de
verschillende managers en bedrijfsleiders van de bijkantoren. Ze wist dat ze dit alleen tot
een goed einde zou kunnen brengen als ze stevig in haar schoenen stond, haar sociale
vaardigheden bijschaafde en goed leerde communiceren. Het voordeel? Ze had tijd om
zich voor te bereiden. De job kwam pas vrij twee jaar later als de huidige coördinator op
pensioen ging én ze kende hem en voelde zich op haar gemak bij hem.

Hoewel ze doodsbang was, won haar opwinding het van haar angst. Het management
besloot haar de kans te geven, tenslotte had ze altijd schitterend werk geleverd en kende
ze het bedrijf door en door.

Toen ik met Ann aan de slag ging, hing haar 5e chakra helemaal schuin naar links en was
bijna dicht. Het was duidelijk dat haar communicatie altijd gericht was op het bewaren
van de harmonie en dat ze moeite had met krachtige boodschappen. Toen ik verder ging
kijken en voelen, zag ik een vorig leven waarin Ann hardhandig de mond was gesnoerd.
Ze had iets gezien dat ze niet mocht zien en werd bedreigd met haar leven en dat van
haar kinderen als ze iets zou zeggen. Ann was doodsbang en had het gevoel dat ze geen
keuze had. De overtuiging “als ik spreek, vallen er doden” ging tot op het bot en zat
verweven in al haar cellen. Nu pas begreep Ann waarom ze heel haar leven zo onzeker en
angstig was geweest om de waarheid te spreken als ze het ergens niet mee eens was.
Hierdoor waren haar andere chakra’s ook verzwakt want ze liet zichzelf elke keer
opnieuw in de steek.
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Naarmate de training vorderde, werden Ann’s energiecentra helderder en groter. Ik kon
ze één voor één terug stevig verankeren op haar verticale energiestroom zodat de
energie terug beter stroomde. Toen we aan het live event beland waren van de 5e chakra
zat Ann op het puntje van haar stoel, klaar om de pijn te healen waar ze onbewust zo
lang mee rond gelopen had. Tijdens de opstelling met healing kwamen er veel oude
herinneringen naar boven van haar vorig leven. Ondersteund door de groep kon Ann de
pijn voelen en toelaten, de woede van wat haar aangedaan was en de schaamte dat ze
niet gereageerd had. Ondertussen reinigde ik de 5e chakra dieper zodat Ann niet meer
zou hervallen.  Na 2 jaar intensief werk in de training en enkele bijkomende individuele
healings begon Ann aan haar nieuwe uitdaging. Zoals altijd het geval is in zo’n
werksituaties, probeerden verschillende managers regelmatig om haar onderuit te halen,
zaken uitgesteld te krijgen, de verantwoordelijkheid voor fouten af te schuiven. Ann
schoof nog een paar keer uit door gebrek aan ervaring, maar niet door angst. Ze bleef in
haar kracht staan en zette door. Ze slaagde erin op drie jaar tijd een bloeiende
coördinatie op punt te stellen die beter werkte dan ooit voordien. En vooral… slaagde ze
erin het respect te krijgen van haar meerderen én de managers voor de vriendelijke en
toch kordate manier waarop ze alles had aangepakt wat haar weer een nieuwe promotie
opleverde.

Met een gezonde vijfde chakra kan je rekenen op:

 Goede communicatieve eigenschappen
 Veelzijdige interesses
 Goed leer- en concentratievermogen
 Onderscheidingsvermogen
 Een vaste stem en een zekere manier van spreken, muzikaliteit
 Goed ontwikkelde persoonlijkheid met evenwichtig ik-bewustzijn

6e chakra
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In de zesde chakra hebben we een deur geopend waarlangs we patronen gaan herkennen
in ons leven, in ons gedrag, in onze omgeving. Patronen herhalen zich tot we begrijpen
wat ons ertoe brengt deze te herhalen en we de onderliggende onverwerkte emoties en
verkeerde overtuigingen gaan aanpakken.

Door het herkennen van patronen komen we tot inzicht. Alleen door in onszelf te kijken
kunnen we die stukken informatie met elkaar in verband brengen en betekenisvolle
patronen herkennen. Naarmate ons innerlijk zicht zich ontwikkelt, spatten hoe langer hoe
meer illusies uiteen. (Wanneer we in een illusie investeren, bindt het onze energie aan
zich. Hoe meer we eraan gehecht blijven, hoe meer energie het ons kost terwijl het totaal
geen bevrediging geeft.) Pas dan komt er ruimte vrij om onze dromen te realiseren.

Plaats in het lichaam: Midden op het voorhoofd tussen de wenkbrauwen boven de
neuswortel

Wat zijn lichamelijke tekenen van een slecht functionerende 6e chakra?

 Hoofdpijn
 Problemen met de hersenen
 Oogklachten, slechtziend
 Gehoorproblemen
 Bijholteontstekingen
 Zenuwziekten, waanvoorstellingen, schizofrenie
 De 6e chakra of Ajna is verbonden met de pijnappelklier. Deze bestuurt de
endocriene klieren en heeft grote invloed op het functioneren van het
immuunsysteem, het zenuwstelsel en de psyche.

Wat zijn andere tekenen van een slecht functionerende 6e chakra?

 Concentratie- en leerproblemen, snel afgeleid zijn
 Angsten
 Gevoelens van zinloosheid, doelloosheid
 Bijgelovigheid
 Geestelijke verwarring
 Moeite met het zien van (alternatieven voor de) toekomst
 Ge�xeerd op imago
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Een symbool van de 6e chakra is de uil.

De uil

 Staat symbool voor een
stilzwijgende wijsheid
 Is een symbool van het
vrouwelijke, de maan en
de nacht.

 Door zijn verwantschap
met de maan is hij tevens
een vogel van
vruchtbaarheid, magie,
duisternis, profetie.
 Door zijn verwantschap
met de nacht, een
symbool van de innerlijke
duisternis, ontstond de
gedachte dat hij geheimen
kan ontlokken. Hij heeft
een geweldig gezichts- en
gehoorvermogen dat vele
malen groter is dan bij andere vogels. Iemand die met het uilmedicijn werkt zal
kunnen zien en horen wat anderen proberen te verbergen, wat niet gezegd wordt.
De uil bezit een uniek vermogen om in de duisternis van andermans ziel en leven te
kijken en wordt vaak gekoppeld aan helderziende en/of helderhorende gaven.

 Krijgt over de hele wereld genezende gaven toegeschreven.
 Vliegt stilzwijgend. Hij bereikt wat hij wil door timing en behendigheid, niet door
brute kracht. De uil is in wezen zachtaardig.
 Heeft een zeer soepele nek wat wijst op het belang van �exibiliteit.
 Is zeer sterk, behendig, moedig, snel en wendbaar.
 Een uil verzwelgt gewoonlijk zijn prooi in zijn geheel met de kop eerst waarbij hij de
onverteerbare delen gewoon uitbraakt. Dit betekent dat de uil eerst de wijsheid en
energie van zijn prooi (de kop) in zich opneemt. Vervolgens elimineert hij die
aspecten waar hij niets aan heeft of die ongezond zijn voor hem.
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Frances droomde als jong meisje vaak van de Prins op het witte paard waarmee ze lang
en gelukkig zou leven. Ze was opgevoed in een gezin dat veel waarde hechtte aan uiterlijk
vertoon en de indruk die gemaakt werd op anderen. Ze las regelmatig romans en was zo
overtuigd van het beeld dat ze had van de toekomst dat ze weinig of niets investeerde in
haar eigen opleiding. Alles zou toch in orde komen.

Toen bleek dat haar echtgenoot dronk, was Frances de enige die de realiteit niet zag. Het
contrast met het beeld dat ze zich gevormd had van haar onbezorgde toekomst, was zo
groot, dat ze het niet kon zien. Ze was dan ook niet in staat hem te wijzen op zijn
verantwoordelijkheid en bij te sturen. Kort na de geboorte van hun dochter, kwam er een
abrupt einde aan het huwelijk. De wereld van Frances stortte in. Ze kreeg zware migraine
aanvallen, voelde zich angstig, ging in een slachto�errol, en kon zich moeilijk
concentreren.

Het loslaten van haar illusies dat gepaard ging met het openen en healen van haar 6e
chakra was een pijnlijk proces. Het was pas tijdens haar healingproces dat Frances inzag
dat de tekenen er altijd al geweest waren. Het duurde even voor ze erin slaagde te
stoppen met haar destructieve zelf verwijten. Om haar een nieuwe start te geven in het
leven was het nodig al haar chakra’s te healen, wat Frances moedig oppakte, zei het
aanvankelijk met wisselend succes. De grootste struikelblok bleek het ontbreken van een
diploma en concrete werkervaring te zijn. Maar Frances zette door en ging een totaal
andere richting uit ditmaal niet gebaseerd op onhaalbare illusies maar op haar werkelijke
verlangens. Ze nam een klein alternatief bistro-achtig restaurantje over in het
zakendistrict van de stad. Het restaurant had een goede reputatie en was enkel ‘s
middags en zaterdags open zodat ze ‘s avonds tijd had voor de kinderen. 3 jaar later was
Frances een sterke vrolijke vrouw die klaar was voor een nieuwe relatie met een man die
er wél was voor haar.

Met een gezonde zesde chakra kan je rekenen op:

 Zelfbewustzijn, vredesbewustzijn, goed geheugen
 Intuïtie, plotselinge inzichten, openstaan voor nieuwe ideeën
 Zielsverbondenheid
 Creatieve energie, vermogen tot visualiseren, creëren
 Genezende energie
 Vermogen tot symbolisch denken
 Focus, je minder laten a�eiden, minder belang aan uiterlijk vertoon
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In de zevende chakra ontwikkelen we onze overtuigingen, onze visie op de wereld, het
vermogen om zelfstandig te denken en dingen in twijfel te trekken. De belangrijkste
activiteit hier is leren. Zo verruimen we onze horizon en worden we wijzer, krijgen we
meer inzicht in onszelf, anderen, situaties, relaties…

De 7e chakra heeft speci�ek ook te maken met spiritueel ontwaken, met fundamentele
vragen zoals "waarom zijn we hier", "wat is de zin van het leven", "wat is de Bron, het
Goddelijke"...? In de 7e chakra stijgen we boven het ego uit. De 7e chakra is het centrum
van "kosmisch bewustzijn" dat ons verbindt met de Goddelijke Intelligentie en de Bron
van alle manifestatie. In de yoga�loso�e beschouwt men de kruinchakra als de zetel van
de Verlichting, een bewustzijnsstaat die alle denken te boven gaat. Het is de plek waar het
Goddelijk bewustzijn het lichaam binnengaat en afdaalt om alle chakra's tot leven te
wekken.

Een gezonde kruinchakra zal er van nature heel het leven door naar streven zijn kennis te
vergroten. Als ouders hun eigen overtuigingen niet te zeer hebben opgedrongen, zal het
kind als volwassene �exibel blijven, open om de eigen overtuigingen te veranderen en
daardoor te groeien. Is dat niet het geval, dan zal de volwassene zijn overtuigingen pas
aanpassen als hij daardoor genoodzaakt wordt door pijn of frustratie.

Plaats in het lichaam: Schedeldak op de top van het hoofd

Wat zijn lichamelijke tekenen van een slecht functionerende 7e chakra?

 Zwak immuunsysteem, chronische ziekten, levensbedreigende ziekten
 Hoofdpijn
 Zenuwpijn
 Ademhalingsproblemen
 Geestesziekten
 Kanker
 Multiple sclerose
 Slapeloosheid
 De 7e chakra of Sahasrara stimuleert de werking van de hypofyse. Deze zorgt voor
de opname van licht en regelt het slaap-waakritme. Als de hypofyse niet goed
werkt, kan dat leiden tot slapeloosheid en depressiviteit.
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Wat zijn andere tekenen van een slecht functionerende 7e chakra?

 Een zeer zwak ik-besef
 Teruggetrokkenheid, geen interesse in het leven op aarde
 Apathie
 Starre overtuigingen
 Depressiviteit, besluiteloosheid, verwarring
 Overintellectualisatie
 Spirituele verslaving
 Gebrek aan levensvreugde
 Geestelijke uitputting

Aan de 7e chakra wordt traditioneel geen dier gelinkt. In sommige culturen wordt de 7e
chakra in verband gebracht met het ei.

Het ei

 Drukt puurheid uit
 Drukt oneindig potentieel,
mogelijkheden,
opportuniteiten uit

Peter kwam bij mij terecht
omdat hij doodmoe was,
depressief en geen interesse
meer in het leven had. Zijn
ouders waren kort na zijn
geboorte gescheiden en hij had
heel zijn leven doorgebracht bij
zijn vader die hard werkte maar
verder weinig aandacht had
voor de jongen. Hij was
apathisch, had nergens zin in,
wist niet wat hij wou doen met
zijn leven. Zijn vader ergerde
zich aan zijn passiviteit - de
jongen deed niet veel meer dan in de zetel rondhangen - maar verder dan hem af en toe
afbla�en kwam hij niet.
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Peter wist helemaal niet wat hij wilde doen met zijn leven. Elke reden om niets te doen,
was goed. Hij kwam geen stap vooruit.

Nadat ik een vriend van hem geholpen had zijn levensvreugde terug te vinden, wilde hij
mij wel “eens uitproberen”. Ik zag onmiddellijk dat zijn eerste chakra los zat, dat zijn hart
diep gekwetst was, - bijna verdord zoals een plant die geen water krijgt - en dat zijn
zevende chakra schuin naar links hing (passief) en amper open was. Deze jongen voelde
zich niet graag gezien, kon ook niet graag zien, was de verbinding met zijn Goddelijke
oorsprong (en begeleiding) helemaal kwijt én wilde eigenlijk niet meer leven. En toch
voelde ik dat hij van nature heel zacht was. Deze jongen was nooit echt gezien noch
begrepen.

Gelukkig klikte het onmiddellijk tussen ons. Ik zorgde er dan ook eerst voor dat ik zijn
vertrouwen kreeg door via healing enkele snelle resultaten te krijgen. Door zijn eerste
chakra terug vast te maken en zijn tweede en vierde chakra te zuiveren van zoveel pijn
als ik kon zonder hem met zijn verdriet te confronteren, werd hij minder depressief en
wat positiever. Zijn ogen straalden terug hoop uit. Hij was altijd heel dankbaar voor de
healings en ik begreep dat deze man in zijn jong leven - hij was pas 20 - weinig aanraking
en a�ectie gekregen had. Vervolgens begon ik aan zijn zevende chakra, wetend dat er pas
écht blijvende vooruitgang zou zijn als zijn verbinding hersteld werd. Er waren
verschillende healings voor nodig en steeds in combinatie met de andere chakra’s,
emotioneel werk en gesprekken, maar na verloop van tijd kon ik zijn zevende chakra niet
alleen recht zetten en openen, hij bleef ook open.

Peter begon te vertrouwen dat hij iets van zijn leven kon maken, dat het niet te laat was,
dat hij geleid werd. Op dat moment kon ik zijn Ziel helemaal terughalen. Kort daarna
begon Peter te mediteren en naar motivatie �lmpjes op youtube te kijken. Hij ging
�tnessen en werd niet alleen fysiek maar ook emotioneel sterker. Hij begon
boodschappen te krijgen (en te zien en te ontcijferen) die hij kreeg via zijn dromen en via
dieren die hij “toevallig” ontmoette. Af en toe vroeg hij mij om raad wat iets betekende.
Het waren altijd zeer extreme situaties: een buizerd die recht op hem afvloog en een
halve meter boven zijn hoofd vloog, een eekhoorn die over zijn voet liep, een jonge baby
olifant die in op vakantie recht op hem a�iep om zich in zijn armen te werpen om
geknu�eld te worden. (Gelukkig bleef hij staan en was hij niet bang!) Deze man had
duidelijk contact met de spirituele wereld gemaakt en werd geleid!
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In de loop van de training besliste hij om zijn leven in België vaarwel te zeggen en de
wereld rond te trekken op zoek naar zijn ware aard, roeping en verder spiritueel pad. Dit
vroeg enorm veel moed van hem, want zijn familie probeerde alles om hem tegen te
houden. Maar zijn verbinding met zijn Hoger Zelf was nu zo sterk dat hij in staat was om
de roep van zijn Ziel te volgen. Hij heeft er nog steeds geen spijt van.

Met een gezonde zevende chakra kan je rekenen op:

 Allesomvattende kennis, innerlijke waarneming, intelligentie, opmerkzaamheid,
bewustzijn
 Objectiviteit, onbevooroordeeld
 Meesterschap
 Geloof, verbondenheid met het universum, spirituele gerichtheid en leiding
 Overgave, vertrouwen, stabiliteit
 Geest(elijke) kracht
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Een gratis healingmeditatie

Aangezien je de moeite genomen hebt om dit e-boek te lezen, ga ik ervan uit dat je
geïnteresseerd bent in zelfontwikkeling. Om je een duwtje in de goede richting te geven,
krijg je van mij niet alleen dit boek cadeau.

Ik heb een begeleide healingmeditatie opgenomen die je kan doen om je chakra’s te
openen, deblokkeren, healen en activeren. Je kan ze gratis downloaden op
www.brengdemagieterug.be/eboek-meditatie

Om e�ect te hebben, is het belangrijk om deze meditatie gedurende een langere periode
dagelijks te doen. De toestand van je chakra’s nu is het resultaat van honderden
incarnaties. Je kan dan ook niet verwachten dat één oefening of één healing alles ineens
gaat oplossen. Doe ze daarom elke dag (ook en vooral als je geen zin hebt) en houdt het
een jaar vol. Je zal versteld staan van het resultaat.

De healingmeditatie alleen gaat al je blokkades niet (permanent) oplossen, maar het is
alvast een goede start. Als je écht helemaal wil healen, raad ik je aan verder te lezen. Dan
kan je ontdekken hoe je samen met ons aan de slag kan.
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Reis do� de chakra’s concr�t…. En wat nu?

Misschien herken je jezelf in de beschrijving van de chakra’s of in de voorbeelden uit mijn
praktijk, misschien ook niet. Het maakt niet echt uit. Hoe het ook zei, jouw chakra’s zijn
een perfecte weerspiegeling van alles wat je ooit hebt meegemaakt. In die zin kunnen ze
jou ook helpen om jouw leven (terug) op de rails te krijgen, thuis te komen bij jezelf, je
terug te verbinden met je Ziel, je volledig potentieel te ontwikkelen en àl je dromen te
realiseren, wat deze ook zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan mijn beloften uit het begin van dit
e-boek:

 energiek en enthousiast in het leven staan
 je angsten overwinnen
 het gevoel hebben dat je er mag zijn, dat je erbij hoort
 jezelf aanvaarden zoals je bent, je goed in je vel voelen
 je tot nu toe ongekende gaven en talenten ontdekken
 grenzen durven zetten
 werk doen dat je graag doet, dat je voedt, dat je voldoening geeft
 een leuke relatie hebben
 to�e vrienden hebben
 daadkrachtiger worden, pro-actiever, impulsiever
 je creativiteit ontplooien
 vrolijk zijn, genieten van het leven

Maar ook:

 je inkomen verbeteren
 meer vrijheid creëren zodat je meer tijd hebt voor de dingen die je graag doet
 seksuele wonden genezen zodat je terug vrij kan genieten van seksualiteit
 loslaten wat jou niet meer dient
 gezond leren omgaan met macht
 authentiek durven zijn en spreken in elke situatie
 gehoord en gezien worden
 je dromen en verlangen kunnen omzetten in realiteit
 een betere gezondheid krijgen

En nog zoveel meer….
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De training “Reis door de chakra’s” die we aanbieden is - zoals gezegd - uniek omdat je
een combinatie krijgt van:

 Doordachte leesopdrachten
 E-learning met theorie, downloadbare sheets, vragen, oefeningen, begeleide
meditaties en huiswerkopdrachten
 Live- bijeenkomsten van telkens één dag per chakra waar zowel fysiek, emotioneel,
mentaal als spiritueel gewerkt wordt rond elke chakra en je ook een healing krijgt

Bij ons gaat het niet alleen om het resultaat, we maken de weg ernaartoe ook zo leuk (en
kort) mogelijk!

Door de oefeningen evolueer je stap voor stap naar meer meesterschap over jouw
chakra en dus over jouw leven. Zo heal je jezelf, bereik je jouw doelstellingen en breng je
terug kleur in jouw leven, passie, zingeving, voldoening, vreugde, energie, kracht,
spiritualiteit, overvloed, tederheid, liefde….

Wil jij ook vooruit?

Ben je bereid een inspanning te doen?
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En wil jij professioneel en no-nonsense recht naar de essentie goed en aangenaam
begeleid worden door mezelf, mijn assistenten en last but not least, de “Council of Light”,
schrijf je dan nu in voor de Reis door de Chakra’s.

Heb je nog twijfels, wil je eerst deelnemen aan een info-avond of een persoonlijk
coaching gesprek of healing, dan kan je je daar ook via de website voor opgeven.

Dus aarzel niet. Dit is jouw kans...

Tot binnenkort!

Hartelijke groet,

Inge Stockmans

12 augustus 2019

P.s. als je dit boek leest lang nadat het geschreven is, is de link misschien veranderd.
Maar als je naar www.brengdemagieterug.be gaat, zal je de jaartraining zeker wel ergens
vinden!
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