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Met deze titel wil ik het proces weergeven dat de derde chakra ─ die met de Wil
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datgene wat je voelt wel of niet wilt uitvoeren. De energie van de chakra's hoort te
stijgen; van twee naar drie, niet andersom.
Het hangt daarbij van de ontwikkeling van het gevoel af, hoe het contact met de
wil tot stand komt en hoe de wil dit tot uiting brengt.
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Inleiding
De voortschrijdende technologische ontwikkeling van de laatste vijftig jaar, die
onder andere gekenmerkt wordt door een snellere manier van leven, een
explosieve bevolkingsgroei en de toename van toxische (giftige) belastingen, heeft
ertoe geleid dat mensen een afnemende belangstelling tonen voor elkaars sociale
welbevinden. Deze combinatie van factoren leidt ertoe dat op twee
levensgebieden ziekteprocessen tot ontwikkeling komen, namelijk op het gebied
van het gevoel en dat van de wil. Vanuit de chakra-wereld bekeken zijn dit de
gebieden van het tweede en het derde chakra.
Het tweede chakra, omdat er een belangrijk tekort aan gevoelsuitwisselingen
ontstaat. Gevoelens worden keer op keer het kind van de rekening. Dit wordt
zichtbaar in de talloze relatie- en opvoedingsproblemen. Deze verschijnselen uiten
zich op hun beurt in een toename van agressie, een verhoogde intolerantie en
bijvoorbeeld ook op de arbeidsmarkt, in een toename van het aantal
arbeidsongeschikten. Velen kunnen het huidige tempo en de eisen waaraan ze
moeten voldoen niet meer aan.
Komt het tweede chakra in zijn gevoelsuitwisselingen schromelijk tekort, het derde
chakra wordt juist overbelast. Zeker niet alleen door het accent dat de westerse
maatschappij legt op prestatie en de ontwikkeling van verstandelijke vermogens.
Welhaast even ingrijpend voor deze chakra zijn de toxische belastingen, die
ontstaan door de talloze milieuverontreinigende stoffen als uitlaatgassen,
verfproducten en lijmmiddelen, door het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de
voedselproductie en door de toevoeging van bijvoorbeeld suiker en additieven
(toevoegingen) aan het voedsel zelf. Het zijn vooral de lever, maar ook de
darmen, die het hierdoor zwaar te verduren krijgen. Zo wordt dit chakra van twee
kanten belaagd; op fysiek niveau en op het psychisch vlak!
Dit boek bespreekt enkele kenmerkende tweede- en derde-chakraproblematieken.
Het zijn zeker niet alle problemen die zich in deze chakra's voordoen, maar wel de
meest in het oog lopende. Vooral mensen die bekend zijn met hypoglycaemie en
chronische vermoeidheid, zullen veel thema's herkennen.
Er zijn twee redenen waarom in dit boek ervoor gekozen is de tweede en derde
chakra toe te lichten. Ten eerste omdat er in de moderne westerse samenleving
bij uitstek op de gebieden van het tweede en derde chakra zoveel misvattingen
heersen, en ten tweede omdat de wederzijdse beïnvloeding van deze twee
chakra's op elkaar van groot belang zijn voor de ontwikkeling van het individu.
Het boek ‘Ik ben van gisteren’ is het vervolg op dit boek.
Backcover
Door de huidige snelle ontwikkelingen in de maatschappij komen twee
levensgebieden sterk onder druk te staan. Dat zijn het gebied van de ontwikkeling
van het gevoelsleven en van de intellectuele vermogens, met daaraan gekoppeld
die van de wil. In termen van de chakra-psychologie zijn dit de gebieden van het
tweede en derde chakra.
Praktisch en grondig wordt vanuit de chakra-psychologie inzicht geboden in de
diverse kwaliteiten van deze twee chakra's en dan vooral hoe deze zich in het
dagelijkse leven manifesteren. Van het tweede chakra worden de volgende
kwaliteiten toegelicht: voelen, kiezen, streven naar perfectie, dualiteitsgevoelens,
flexibiliteit, meevoelendheid, bevestigingsbehoefte, man/vrouw-beleving,
vruchtbaarheid, oprechtheid en rechtstreeksheid. Van het derde chakra: fysieke en
emotionele vertering, het vermogen tot vormgeving, zoute en zoete

hypoglycaemie-achtergronden, energiebenutting, wilskracht, machtsbeleving en
machtsbehoefte, motivatie, intelligentie, lager en hoger ego en identificatie.
Aan de hand van vragen en oefeningen bestaat de mogelijkheid te toetsen welke
kwaliteiten van het tweede en derde chakra men beheerst c.q. training nodig
hebben.
Uitvoerig wordt ingegaan op het fenomeen `weerstand' en diverse
afweermechanismen. Een weerstand wordt actief zodra iemand geconfronteerd
wordt met een gevoel of gedachte, die hij liever niet wil hebben. Op heldere wijze
wordt dit uitgelegd zodat iemand zelf aan de slag kan. Gewapend met een
arsenaal aan tips en ideeën, leert de lezer vier technieken om zelfkennis te
vergroten, emotionele valkuilen te vermijden en/of te herkennen.
Het uiteindelijke doel is: meer zelfkennis. Meer positieve zelfkennis vergroot het
innerlijke gevoelsleven. Dit geeft gevoelens van acceptatie en innerlijke
tevredenheid. Een tevredenheid die tot meer innerlijke rust leidt en rust leidt weer
tot een betere energiebenutting.
Kortom: meer zelfkennis = meer doeltreffende energie!

