Toelichting op de titel Wil ik wat ik voel?
Waarom heb ik gekozen voor Wil ik wat ik voel? en niet voor
Voel ik wat ik wil? Met Wil ik wat ik voel? geef ik het proces
weer, waarin het derde chakra, dat met de wil geassocieerd
wordt, zich laat leiden door de signalen van het tweede chakra, dat voor het gevoelsleven staat. Het derde chakra ‘luistert’ naar de informatie van het tweede chakra en geeft hier
uitvoering aan. Voordat je contact maakt met je wil, is het
nodig te om ervaren wat je voelt. Pas daarna is het mogelijk
om bij jezelf na te gaan of je wat je voelt (wel of niet) wilt
uitvoeren.
(Tessa Gottschal, 2011)
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Inleiding
De technologische ontwikkeling van de laatste vijftig jaar, kenmerkt zich
door een snellere manier van leven, een explosieve bevolkingsgroei en een
toename van toxische (giftige) belastingen. Ondanks dat apparaten veel tijdbesparing geven, lijkt het alsof we chronisch tijd tekort komen. Tegelijkertijd
lijkt echte aandacht voor elkaar te slinken. Zelfs in een restaurant, hebben
mensen meer aandacht voor hun mobieltjes, dan voor hun gezelschap. Deze
combinatie van factoren leidt ertoe, dat er op twee levensgebieden ziektes of
klachten ontstaan, 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. Je
ziet het in de vele relatie- en opvoedingsproblemen. Net als in een toename
van agressie, meer kinderen met een ‘rugzakje’, een verhoogde intolerantie
en bijvoorbeeld ook op de arbeidsmarkt, in een toename van het aantal arbeidsongeschikten. Velen kunnen het huidige tempo, de grote keuzemogelijkheden 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 ligt op prestatie en de ontwikkeling van verstandelijke vermogens. Welhaast even ingrijpend voor dit chakra zijn de toxische belastingen, die ontstaan door milieuverontreinigende stoffen als uitlaatgassen, verfproducten,
lijmmiddelen e.d., door de bestrijdingsmiddelen bij de voedselproductie en
door toevoegingen van bijvoorbeeld suiker en additieven aan het voedsel
zelf. Gemaksvoedsel wordt in grote hoeveelheden gebruikt. De prijs hiervoor is enorm. Zowel emotioneel als lichamelijk. 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.
In dit boek bespreek ik enkele kenmerkende tweede en derde chakra-problematieken. Het zijn zeker niet alle problemen, die zich in deze chakra’s
voordoen, maar wel de meest in het oog lopende. Vooral mensen, met hy9
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poglycaemie (bloedsuikerschommelingen), overgevoeligheid, telkens wisselende klachten en chronische vermoeidheid, zullen veel thema’s herkennen.
Er zijn twee redenen, waarom ik juist het tweede en derde chakra toelicht.
Ten eerste, omdat er op de gebieden van het tweede en derde chakra zoveel
misvattingen heersen. Ten tweede, omdat de wederzijdse beïnvloeding van
deze twee chakra’s van groot belang is voor je ontwikkeling. Zowel om emotioneel stabiel en krachtig te zijn, als om mentaal goed uit de verf te komen.
Bestaat er zoiets als ziektewinst?
Een gedrag of een emotionele reactie kan starten als de beste reactie gezien
je omstandigheden. Aan alles zit echter een keerzijde. Op een later moment,
kan diezelfde reactie meer nadelen dan voordelen geven. Of: een ziekte (of
ongemak) kan je - ongemerkt - verleiden om je omgeving te manipuleren.
Bijvoorbeeld een volledig herstelde hartpatiënt gebruikt zijn ‘zwakke hart’
als excuus om de omgeving te vragen rustiger te zijn. Hij zou dit ook rechtstreeks kunnen vragen. Maar sommigen vinden het gemakkelijker zich in
plaats daarvan achter hun ziekte te verschuilen. Dat is dan de ‘winst’ van
hun ziekte.
Het gebruiken van zo’n ziektewinst doe je uiteraard niet bewust. Het is niet
zo, dat je op een dag uit je bed stapt en een fysiek en emotioneel plan uitstippelt om ziektewinst te halen. Ziektewinst is een proces, dat in aanleg onbewust plaatsvindt. Het is een psychologische blinde vlek. Pas door onmin met
je omgeving of doordat je je steeds ongelukkiger voelt, of door therapie kan
dit zichtbaar worden.
Zit je midden in je blinde vlek, dan heb je in eerste instantie totaal geen
zin om daarnaar te kijken. Er komt zogezegd een weerstand naar boven en
het kan enige tijd duren, voordat je je eigen gedrag onder de loupe durft te
nemen of de noodzaak daarvan inziet. Het is bijna alsof zo’n blinde vlek zijn
eigen bestaan probeert te verdedigen. Alsof die via emoties als bijvoorbeeld
angst, halstarrigheid, onzekerheid of via mooie verklaringen en andere bedenksels zich probeert in leven te houden.
Juist als je je al langer ongelukkig voelt of vervelende lichamelijke klachten hebt, loont het de moeite om te onderzoeken of er heimelijk ziektewinst
meespeelt. Of er sprake is van een terugkerend patroon. Een, die ooit wellicht goed was, maar die nu meer energie van je neemt dan dat je ervoor
terugkrijgt.
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Zo kan er achter (reactieve) hypoglycaemie (bloedsuikerschommelingen),
overgevoeligheidsreacties, hoofdpijn, vermoeidheid, enz. ziektewinst schuilen. Het is heel interessant - en verrijkend - om te ontdekken òf dat zo is, op
welke wijze je ongemerkt gebruik maakt van je klacht en hoe je kunt leren
kwaliteiten te ontwikkelen, zodat je een ongezond patroon niet langer nodig
hebt. Als dat lukt merk je vaak, dat je meer energie krijgt. En dat komt je gezondheid altijd ten goede.
Bij ziektewinst is het dikwijls zo, dat er een innerlijke kracht verborgen ligt.
Een kracht, die je links laat liggen met een kwaliteit, die ongetraind en onopgemerkt is. De oorzaak kan liggen in faalangst, onzekerheid, remmingen
vanuit je opvoeding of remmingen vanuit een cultureel conflict of een geloofsconflict. Al die oorzaken liggen als een dikke muur om je ongetrainde
vermogen.
Wil je weten welke kracht dit is, dan kan het niet anders of je loopt tegen die
muur aan. Die muur geeft zich niet zomaar gewonnen, toevallig omdat je op
een goede dag besloot dat te veranderen. Die muur had een functie. Je zult
die eerst moeten herkennen en onderkennen wil je het kunnen veranderen.
Het is een hele sport - een leuke sport overigens - om zo’n muur te ontdekken en af te breken. Achter die muur ligt die verborgen kracht, klaar om te
worden gebruikt. Na vanzelfsprekend de nodige oefening te hebben opgedaan.
Dit boek helpt je bij het vinden van zulke emotionele muren. Vooral die
van het tweede en derde chakra. Geregeld tref je bij de verschillende hoofdstukken vragen en specifieke oefeningen aan, die je kunnen helpen om je
patroon te veranderen.
Dit boek zou niet tot stand gekomen zijn als ik niet samen met mijn cliënten in hun belevingswereld mocht kijken en meevoelen, ik ben ze daar zeer
dankbaar voor. Ze vertelden mij hoe een chakra-probleem zich manifesteerde. Alle voorbeelden zijn dankzij hen tot stand gekomen en dus aan de
werkelijkheid ontleend, alleen de namen zijn veranderd.
Samen met hen zocht ik naar de beste manier om nieuwe wegen te vinden.
De methoden, die de meeste vruchten afwierpen, zijn hier verzameld en
weergegeven. Ik hoop, dat dit boek je stimuleert om naar jezelf te kijken en
af te rekenen met patronen, die hun beste tijd gehad hebben.
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Raadpleeg de websites:
www.gottswaal.nl
www.gottschalmeditaties.nl
www.energieherstelplan.nl

Voor meer informatie over:
• boeken (in voorbereiding)
• trainingen en cursussen
• informatiebrochures
• meditatie-cd’s

Tessa Gottschal
Tessa Gottschal heeft een natuurgeneeskundige praktijk en heeft inmiddels
meer dan dertig jaar meditatie-ervaring. Tevens schreef zij diverse boeken
over (o.a.) emotionele gezondheid en geeft zij cursussen en lezingen over
deze onderwerpen. In 2007 bracht zij een reeks zelf ingesproken speciale
meditatie cd’s uit en in 2010 is deze reeks uitgebreid tot in totaal tien meditatie cd’s.

Marijke de Waal Malefijt
Marijke de Waal Malefijt is natuurdiëtist en heeft zich (o.a.) verdiept in de
belangrijke functie die de lever bij de spijsvertering heeft en in het herstellen van de natuurlijke immuniteit. Zij benadrukt hierbij het belang van geneeskrachtige voeding. Zij heeft meerdere boeken over deze onderwerpen
geschreven.
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Meditatie-cd’s ontwikkeld en ingesproken door Tessa Gottschal
Er zijn veel manieren om te mediteren. Veel meditatievormen zijn gericht op
het verkrijgen van ontspanning. Geleide visualisatie-technieken worden ook
gebruikt om innerlijk te reizen. Hoe fascinerend deze ook zijn, mijn interesse gaat het meest uit naar psychologische meditaties. Mijn meditatietechnieken richten zich op het boven tafel krijgen van psychologische en energetische informatie. Dat betekent dat ik meditaties op de chakra’s of de aura via
vaste stappen opbouw. Iedere stap moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Ik leer cliënten aan wat afwijkingen daarin betekenen en hoe ze deze kunnen corrigeren. Dat gaat in een consult of heel simpel: per e-mail. Meditatie
worden daardoor een informatiebron. Een die je prima kunt gebruiken ter
ondersteuning van je therapie (waar je deze ook doet), of gewoon omdat je
het plezierig vindt jezelf te ontwikkelen.

Bekijk de volledige cd-lijst: www.gottschalmeditaties.nl
Via deze website is ook de bijbehorende gratis handleiding per meditatie-cd
te verkrijgen (downloaden).

Advies vooraf
Behalve voor de cd’s Mindfulness en Goed ontspannen, is voor iedere cd de
Basisoefening nodig. Deze staat als track 1 op de cd Rust & Evenwicht en als
track 2 op de cd’s Emoties & Gevoel, Overprikeling & Alter Major en Tegenslag & Vertrouwen. Deze Basisoefening zal ook op volgende versie van de
cd’s Neutraliteit en Hara Chakra staan.
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