
1



2

Inhoud

Voorwoord

Het ontstaan van je masker
Het Masker
Het Lager Zelf en de Schaduw
Het Hoger Zelf

Het paard als spiegel, leraar en healer
Paarden zijn authentiek

Het verhaal van Synthia
Paarden hebben een immens groot hart

Het verhaal van Karel
Paarden spiegelen mensen

Het verhaal van Jan
Paarden zijn nog diep verbonden

De aura of het energieveld
De verschillende lagen van het aura
Het voorbeeld van Jan en Marieke
Emotionele reacties
Negatieve overtuigingen

Verhaal van Pascale
Verhaal van Jan

In 10 stappen naar meer Geluk, Liefde en Succes
1. Gùn jezelf een beter leven
2. Geloof dat ook jij het kan
3. Durf dromen van wat je werkelijk wil
4. Ga op zoek naar je masker
5. Ga bewust om met je vluchtwegen
6. Observeer je emotionele reacties
7. Ga op zoek naar de negatieve patronen en overtuigingen in je leven
8. Kies de juiste strategie
9. Investeer in jezelf
10. Schrijf je in in het juiste programma dat snel en blijvend werkt

3

6
9
9

10

12
12
13
14
14
15
15
16

18
18
19
21
21
22
23

25
25
26
26
27
27
27
28
28
29
30



3

Op mijn 30e kwam ik in een kleine “crisis” 
terecht in mijn leven. 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 na- 
denken… 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 genees-
kunde, startte ik eerst met een opleiding cranio-
sacraal therapie. Op één van onze wekelijkse 
oefenavonden op een immense zolder in 
Antwerpen, gebeurde het ondenkbare. Tijdens 
een behandeling van één van mijn 20 mede-
studenten, voelde ik plots glashelder dat er 
een verband was tussen zijn maagklachten en 
een vroegere emotionele ervaring die hij niet 
verwerkt had. Ik voelde alle details van wat er 
gebeurd was in mijn eigen lichaam. Stomver-
baasd polste ik verlegen. Aarzelend legde ik uit 
wat ik allemaal voelde. Tot mijn grote verbazing 
begon mijn medecursist onmiddellijk te huilen. 
Hij was het voorval volledig vergeten. Ietwat 

onhandig hielp ik hem het verdriet toe te laten 
tot hij terug meer ademruimte had. Hij kwam 
tijdens de behandeling niet alleen tot rust. Tot 
mijn grote verrassing waren zijn maagklachten 
ook op slag verdwenen. 

Na een gesprek met een vriendin hierover, gaf 
ze me de boeken van 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, niet alleen mensen, maar 
ook dieren, bomen, planten. Ze had altijd een 
zeer onderzoekende geest en op een bepaald 
moment besloot ze natuurwetenschappen te 
gaan studeren, al snel gevolgd door 10 jaar 
wetenschappelijk onderzoek voor NASA. Op 
een bepaald moment belandde Barbara in een 
huwelijkscrisis. Na een lange ontgoochelende 
zoektocht naar inzicht en ondersteuning via 
de klassieke gezondheidszorg en therapieën, 
kwam ze terecht in een spiritueel centrum. Daar 
werkte ze jaren nauw samen met Dr Alexander 
Lowen en Dr John Pierrakos, een psychiater. 
Hieruit groeide het inzicht dat al onze gevoe-
lens, 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 
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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 levens-
vreugde 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 die 
in verschillende landen erkend werd en door 
de ziekteverzekering terugbetaald wordt. Ik 
studeerde af in New York in 2000 en volgde 
later ook een jaar lerarenopleiding in Miami.

De opleiding bij Barbara was voor mij het eerste 
grote keerpunt. Het veranderde mijn hele leven 
fundamenteel, positief wel te verstaan! Vroeger 
was ik enorm verlegen. Als ik een lezing moest 
geven, was ik al dagen op voorhand verschrik-
kelijk nerveus en op het moment zelf brak het 
zweet me letterlijk uit. Ik zou liever onder de 
lessenaar van de lerares gekropen zijn dan 
ervoor te staan! Nu geniet ik met volle teugen 
van de kans om mijn passies en kennis te kunnen 
delen met een groot geïnteresseerd publiek. 

Dit is slechts één voorbeeld. 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. Dit wilde ik delen 
met anderen!

Maar voor het zover was, kreeg ik nog een 
prachtig geschenk. De paarden nodigden me 

uit om met hen samen te werken. Dit was het 
tweede belangrijke keerpunt in mijn leven. De 
Liefde, wijsheid en healende kracht die uitging 
van de paarden oversteeg alles wat ik had 
meegemaakt. Het was niet alleen geweldig om 
met hen samen te werken, bovendien versnelt 
het het healingsproces aanzienlijk! 

Dit zijn 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
•	Toffe vrienden hebben
•	Daadkrachtiger worden, pro-actiever, impul-

siever
•	Je creativiteit ontplooien

En dit is maar een greep uit de voorbeelden….

Ik ben ervan overtuigd dat jij hetzelfde kan 
bereiken. En ik ben ervan overtuigd dat ik 
jou daarbij kan helpen. Ik beloof je, dat als je 
dit e-boek leest, en het 10 stappen plan volgt 
achteraan, dat je zal begrijpen waarom je leven 
is zoals het is, en hoe je het leven kan creëren 
waar je werkelijk naar verlangt!

Met de  concrete tips achteraan, kan je onmid-
dellijk aan de slag. 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 
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van bewondering van zeggen “Waw, ik weet 
niet hoe ze het voor elkaar gekregen hebben!”.  
Lees dit e-boek nu, en laat je verrassen. Het kan 
je leven veranderen!

Het is bewezen dat wat je hier gaat leren, je 
leven indrukwekkend positief kan veranderen 
en dat de resultaten blijvend zijn.  Het enige 
dat je moet doen, is blijven lezen. Neem de 
teugels van je leven nu terug in eigen hand en 
creëer een leven met meer Geluk, Succes en 
Liefde. Je verdient het!

Veel leesplezier
Inge  2016

p.s. Niets van wat ik hier schrijf is nieuw. 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 
praktijkvoorbeelden. 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.

© Inge Stockmans - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd, 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.
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Laat ons beginnen bij het begin, onze geboorte. 
Een pasgeboren baby heeft in de eerste plaats 
Liefde nodig (naast eten natuurlijk). Dit bete-
kent helemaal niet dat alle baby’s voldoende 
Liefde, aandacht, affectie krijgen.  

Heb ik gelijk, als ik veronderstel dat ook jij, 
als baby meer Liefde, warmte en affectie 
zou hebben willen krijgen…?

Er zijn allerlei mogelijke oorzaken denkbaar 
waarom een baby niet altijd alle Liefde, affectie 
en verzorging krijgt die hij nodig heeft. Ik zeg dit 
zonder oordeel. Er zijn 101 redenen. Misschien 
hadden je ouders het te druk, misschien waren 
ze vaak ziek, misschien hadden ze zelf geen 
goed voorbeeld gekregen, misschien wisten ze 
niet hoe ze het moesten aanpakken. 

Dit tekort aan Liefde zet een indrukwekkend 
overlevingsmechanisme in gang. Die kleine 
baby is namelijk helemaal afhankelijk van zijn 
ouders. Als hij niet voldoende Liefde krijgt, 
heeft hij het gevoel dat hij niet welkom is, dat 
hij er niet mag zijn. In die zin, is het ontvangen 
van voldoende Liefde levensnoodzakelijk voor 
die baby… 

Dit betekent, dat hij alles gaat doen wat hij kan 
om die Liefde te krijgen. Bij kleine kinderen 
wordt dit nog duidelijker. Ze stellen alles in 
het werk om graag gezien te worden, om de 

Het ontstaan van je masker

aandacht van mama of papa of andere verzor-
gers te trekken. Kijk maar eens naar kinderen 
als ze hiermee bezig zijn, zeker kleine kinderen. 
Het is echt grappig om te zien hoe bedreven 
sommigen hierin zijn! 

Ze observeren je en proberen te ontdekken wat 
aanvaard wordt en wat niet. In het begin zullen 
ze verschillende dingen uitproberen. 

Wat aanvaardbaar is, verschilt van cultuur tot 
cultuur (wat aanvaardbaar is in Afrika is anders 
dan in Mongolië of in Europa). Het evolueert 
ook in de tijd (100 jaar geleden golden andere 
normen en waarden dan nu). Ook van gezin 
tot gezin zijn er grote verschillen (in sommige 
gezinnen is voor de tv eten doodnormaal, 
terwijl dit in andere gezinnen onaanvaard-
baar gedrag is) en soms zelfs binnen een gezin 
kunnen beide ouders hier een andere mening 
over hebben.  

Na wat oefening voelen kinderen haarfijn 
aan hoe ze zich moeten gedragen om Liefde 
en aandacht te krijgen, om graag gezien te 
worden, om erbij te horen. Ze zetten een 
masker op en passen hun gedrag aan.  

Ook jij hebt dit gedaan... Wij allemaal…

Na verloop van tijd, wordt dit masker een 
gewoonte waarmee je  alles onderdrukt 
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waarvan je denkt dat het niet aanvaardbaar is 
en wat je niet verwerkt hebt. 

Ook jij bent als kind wel eens gekwetst. Op dat 
moment heb je iemand nodig die je troost, je 
omringt met Liefde, iemand die het gebeurde 
kadert zodat je begrijpt wat er gebeurd is en 
waarom. Als je dat als kind niet krijgt, zijn er 
twee gevolgen:

Eerste gevolg
Het verdriet voelt aan als overweldigend. Je 
hebt het gevoel als kind dat het verdriet te veel 
is, dat je het niet aankan. En het ís ook teveel 
voor een kind alleen. 

Deze overtuiging dat verdriet “te veel” is, 
dat je “het niet aankan”, neem je mee in je 

volwassen leven en tekent al je volgende 
ervaringen. 

Tweede gevolg
Misschien heb je als kind niet goed (lees helend 
en constructief) leren omgaan met pijn en 
verdriet.  We leven nog steeds in een maat-
schappij waar maar al te vaak weerklinkt dat 
je “sterk moet zijn”. Er wordt steeds meer en 
meer verwacht. De hoeveelheid burnouts is 
daar een schrijnend symptoom van. Mensen 
zijn vervreemd van hun lichaam, vervreemd 
van hun emoties. 

Deze beide factoren maken, dat je waarschijnlijk 
verkeerd omgaat met je emoties. Ofwel deins je 
terug bij verdriet. Je spant al je spieren op, onder-
drukt het, houdt alles onder controle. Ofwel ben 
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je eerder emotioneel van aard en uit je alles vaak 
ongefilterd. Ook in dit geval, ontstaat er vaak veel 
spanning die wordt opgeslagen in het lichaam. 
Geen van beide gevallen zijn helende, construc-
tieve manieren om met emoties om te gaan. 
Geen van beide brengt ons dichter bij datgene 
waar we heel ons leven naar blijven verlangen: 
Liefde.  

Nogmaals, dit is geen verwijt naar onze ouders. 
Zij zijn ook kinderen van hun tijd, ze wisten 
niet beter. 

Onderzoek heeft ondertussen uitgewezen, 
dat niet verwerkte emoties de levensenergie 
blokkeren. Je kan dit vergelijken met stilstaand 
water dat brak wordt. De Oostenrijkse psychi-
ater Wilhelm Reich sprak hier reeds over in de 
eerste helft van de 20e eeuw.

Maar we blokkeren niet enkel onze 
levensenergie. Het niet doorvoelen van onze 
emoties, heeft nog een ander belangrijk effect 
waar bijna niemand bij stilstaat. 

Hoe meer we het “negatieve” verdringen, hoe 
minder toegang we hebben tot het “positieve”. 
In de mate dat je je verdriet wegduwt, verlies je 
contact met je levensvreugde. In de mate dat je 
je kwaadheid onderdrukt, verlies je de beschik-
king over je innerlijke kracht.

En dit zijn slechts twee voorbeelden. 
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We zouden het schematisch als volgt kunnen 
samenvatten:

Wat betekent dit nu concreet?

Het Masker

Het masker is de buitenkant, datgene wat niet 
echt is, ons opgepoetste zelf dat we tonen 
aan de buitenwereld. Er bestaan drie soorten 
maskers:  het liefdesmasker (doen zich heel 
liefhebbend voor), het machtsmasker (doen 
zich heel competent voor) en het sereniteits-
masker (doen zich heel sereen voor). We 
gebruiken allemaal een combinatie van twee, 
soms drie maskers in verschillende omstandig-
heden, met verschillende mensen. 

Het Lager Zelf en de Schaduw

Het masker verbergt enerzijds het lager zelf: 
jaloezie, angst, kwaadheid, ergernis, gierigheid, 
enz…en anderzijds onze schaduw: dit is het 
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gedeelte van ons lager zelf waarvan we ons 
niet bewust zijn, het gedeelte dat we zo diep 
hebben weggestopt dat we het zelf niet meer 
zien…

Ik ontmoet vaak klanten die bang zijn van hun 
lager zelf. Bang dat ze hun woede niet onder 
controle zullen kunnen houden, bang dat ze 
slecht zijn of dat ze iets zullen ontdekken in 
zichzelf dat slecht is. Ik kan je onmiddellijk 
geruststellen: er zit niets slechts in jou. Echt 
waar. Ik zeg het nogmaals, er zit niets slechts in 
jou, geloof me! 

Al onze emoties zijn het gevolg van verkeerde 
conclusies die we als kind genomen hebben 
over onszelf, het leven en anderen. Dat kan 
je jezelf toch niet kwalijk nemen? Je was maar 
een kind! Je wist niet beter! Wat je doet met je 
emoties is natuurlijk een ander verhaal. Maar 
net als iedereen, kan ook jij leren constructief 
om te gaan met je emoties. 

Onder het lager zelf,  zit ons Hoger Zelf, 
onze pure, unieke, eigen Goddelijke Kern: 
levensvreugde, pure onvoorwaardelijke Liefde, 
eerlijkheid, moed, kracht, ….

Met andere woorden, het masker verbergt ons 
lager zelf. Hoe meer we het gebruiken, hoe 
meer we ons identificeren met het masker en 
hoe meer we het contact verliezen met ons 
lager zelf en dus ook met ons Hoger Zelf, met 
wie we werkelijk zijn. Iemand die meer leeft 
vanuit zijn lager zelf dan vanuit zijn masker, 
bevindt zich dichter bij zijn Hoger Zelf. 

Ik hoop dat je ondertussen begrijpt dat geen 
enkel masker je kan geven waar je heel je 

leven naar blijft verlangen: WARE LIEFDE.

En dat is nu net het drama van het masker:
Waar het masker ons als kind beschermde 
tegen pijn, afwijzing, ontgoocheling,.. 
wordt het als volwassene net datgene wat 
ons het meest weerhoudt om ware Liefde 
te krijgen. 

Het spreekt voor zich, dat je geen echt contact 
kan maken met iemand anders als je een harnas 
draagt. En meestal heeft de ander ook een 
harnas aan. Als je je dat even inbeeld, zie je hoe 
onmogelijk het is om vanuit een harnas écht 
warm contact te maken en pure Liefde te geven 
en te ontvangen. 

Bovendien, als je iets gedaan hebt vanuit 
verplichting, vanuit je masker, en je krijgt er een 
compliment voor, zal dit nooit je ziel voeden, 
omdat je ziel weet, dat het geen authentiek 
gedrag is. 

Maar ik ben ervan overtuigd dat ook jij al eens 
een compliment hebt gekregen voor iets waar 
je hard voor gewerkt had, van binnenuit. Dat 
voedt je ziel wel, dat geeft echte voldoening. 
Dan voel je je gezien, geliefd, gewaardeerd 
voor wie je bent. En dat is waar we allemaal 
naar verlangen!

Het is belangrijk dat je dit goed begrijpt en laat 
doordringen. Ik zal het nog eens herhalen.  

Vanuit ons overlevingsmechanisme, on-
derdrukken we alles wat we als negatief 
beschouwen en we zetten een masker op. 
Hierdoor onderdrukken we automatisch 
ook onze levensvreugde, creativiteit, 
optimisme, moed, innerlijke kracht, lev-
ensenergie, noem maar op, met andere 
woorden, we verwijderen ons van onze 

Het Hoger Zelf
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innerlijke Goddelijkheid. 

Dit gebeurt allemaal zeer geleidelijk aan 
en voor we het beseffen, hebben we een  
leven gecreëerd dat “vlak” is, met zo 
weinig mogelijk dieptes, maar ook geen 
hoogtes meer! 

En dan vragen we ons af of dit alles is wat het 
leven ons te bieden heeft... En we vluchten 
in van alles en nog wat om toch maar niet te 
hoeven voelen en nadenken over ons leven: 
eten (te veel, ongezond), drinken (soft drinks, 
teveel alcohol), roken, drugs, werk, seks, tele-
visie, games, slapen, uitgaan, roddelen,…

Het spreekt voor zich dat een aantal van de 
bovengenoemde zaken, ook puur en posi-
tief gebruikt worden. Alles hangt af van de 
frequentie en de intentie waarmee je iets doet. 

Dat we er niet gelukkiger of geliefder van 
worden – waar het ons in de eerste plaats om 
te doen was – weten we ondertussen. Maar 
bovendien vraagt dit ons allemaal enorm veel 
energie! Energie die we niet meer kunnen 
gebruiken om plezier te maken, om van het 
leven te genieten. 

Er bestaat nochtans een andere manier! De Weg 
van het Paard. 
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Het paard als spiegel, leraar en healer

Paarden kunnen je  helpen jezelf terug te 
vinden, en wel om vier redenen:

In het vorige hoofdstuk, hadden we het 
over de overlevingsstrategie van een baby. 
Een jong veulen heeft een heel andere  
overlevingsstrategie… 

Paarden zijn super gevoelig. Voor paarden 
in het wild is het  levensbelangrijk dat ze de 
signalen uit de omgeving snel en accuraat 
interpreteren zodat ze bij gevaar onmiddellijk 
kunnen vluchten. 

Bovendien zijn het kuddedieren. Ze zijn nog 
zeer sterk met elkaar verbonden, niet enkel via 
sterke familiebanden, maar ook telepathisch. 
Daardoor worden signalen van gevaar van de 

Paarden zijn authentiek
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ene kant van de kudde, onmiddellijk via telepa-
thie doorgegeven naar de andere kant van de 
kudde  zodat ze allemaal onmiddellijk kunnen 
vluchten. 

In tegenstelling tot de mens, is authentieke 
communicatie voor paarden een essentieel 
onderdeel van hun overlevingsstrategie. 
What you see is what you get. 

Paarden vinden het niet leuk als ze tegenstrij-
dige signalen krijgen van mensen, wat vaak 
gebeurt. Niet-congruent gedrag is voor hen heel 
verwarrend. Congruent gedrag betekent dat je 
uitstraalt wat je voelt, dat je toont en uitdrukt 
wat er van binnen in je leeft. Bij mensen is 
dat niet altijd het geval. We zeggen vaak iets 
helemaal anders met onze lichaamstaal dan met 
onze woorden. Paarden vinden dit niet leuk. 
Voor hen is dit verwarrend. 

Het is al voldoende dat je angstig  of gespannen 
bent en dit probeert te verbergen door te doen 
alsof je zelfzeker en ontspannen bent.

Paarden kijken dwars door je heen. Je kan hen 
niets wijsmaken. Ze zullen altijd reageren op de 
onderliggende “authentieke” emotie, zelfs als 
we ons er zelf niet bewust van zijn!

Dit vermogen van paarden om perfect aan 
te voelen wat in jou onderdrukt wordt, 
kan je gebruiken om  pijn uit het verleden 
te verwerken, verstoten aspecten van jez-
elf terug te verwelkomen en zo jouw ver-
borgen potentieel terug te winnen… Enkel 
dan kan je de Liefde vinden waar je zo 
naar verlangt!

Synthia kwam bij mij omdat ze niet gelukkig 
was in haar relatie. Ze hoopte hier aan te kun-
nen werken via paardencoaching.

Het was een zonnige februaridag en ik besloot 
met Ramazotti te werken in de buitenpiste. 

Ramazotti begon als een gek te bokken en 
langs de reling te galopperen, soms tot vlak 
bij Synthia. 

Zo kwaad had ik hem nog nooit gezien.  
Synthia, die graag contact wou met Rama-
zotti, vond het niet leuk. Ze begreep niet wat 
er aan de hand was. 

Ik vroeg haar of er iets gebeurd was de laatste 
weken, dat haar kwaad gemaakt had. De blik 
in haar ogen veranderde onmiddellijk terwijl 
er tranen opwelden van frustratie. Eén van 
haar bazen op het werk had geprobeerd haar 
aan te raken en dubbelzinnige opmerkingen 
en uitnodigingen gestuurd. Ze was zichtbaar 
overstuur. Uit angst voor haar job, had ze 
niets durven zeggen.

Ik nodigde haar uit haar verhaal te vertel-
len aan Ramazotti terwijl ze de woede bleef  
voelen. 

Zodra Synthia al haar woede toeliet, stopte 
Ramazotti met bokken en galopperen en 
kwam naast haar lopen. Synthia vertelde heel 
haar verhaal aan Ramazotti, terwijl ze samen 
door de piste liepen. Ze sloeg met haar armen, 
stampte met haar voeten, riep en huilde. Al 
die tijd bleef Ramazotti rustig bij Synthia. 

Toen de woede weggeëbd was en ze bleef 
staan en zich omdraaide, legde hij voor-
zichtig zijn hoofd op haar schouders. Daar 
stonden ze, hun silhouetten afgetekend tegen 
de avondzon. 

Ramazotti wist beter dan Synthia wat ze op dat 
moment nodig had. 
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Bij een healer of therapeut vinden mensen het 
soms moeilijk om zich onmiddellijk kwetsbaar 
op te stellen.  

Bij paarden is dat helemaal anders. Ze zijn 
gewoon aanwezig, met hun immens groot 
hart, zonder oordeel. Mensen voelen dat 
en vinden het dan ook gemakkelijker om 
zich open te stellen, om soms heel gevoelige  
situaties ter sprake te brengen, en om feedback 
te aanvaarden van een paard.  

Op een mooie zaterdagochtend, stond ik met 
Tabasco aan de lijn in de piste toen Karel aan-
kwam voor zijn eerste paardencoaching. Hij 
had van me gehoord via mijn website en wou 
een trauma verwerken dat hij als kind had op-
gelopen met paarden. Als kleine jongen was 
hij met vriendjes aan het spelen in de wei. Hij 
was net in een vrachtwagenband gekropen toen 
hij zijn vriendjes zag weglopen. Toen hij zich 
omdraaide, zag hij een immens boerenpaard in 
volle galop op hem aflopen. Het paard torende 
hoog boven hem uit en brieste. Hij kon geen kant 
uit. Fysiek had hij er niets aan overgehouden, 
maar de schrik zat er diep in. Nu, meer dan 40 
jaar later, wou hij zijn angsten onder ogen zien 
en verwerken. Zijn motivatie was een sterk ver-
langen naar een diepe verbinding met paarden. 

Ik vroeg aan Karel of het ok was dat ik Tabasco 
losliet. Hij vond het prima, zolang ik in de 
buurt bleef. 

Karel begon te bibberen over heel zijn lichaam. 
Het was aandoenlijk, zo’n grote sterke man 
met knikkende knieën. Karel had al wat ervar-
ing met emotioneel lichaamswerk en bleef 

rustig ademen in zijn angst.

Tabasco bleef op een respectvolle afstand van 
een 5-tal meter, Karel recht aankijkend. Dit 
was echt niet van zijn gewoonte. Ik voelde zijn 
respect. Hij voelde Karel perfect aan. 

Na ongeveer een kwartier, werd het bibberen 
minder en vroeg ik aan Karel of hij op zijn eigen 
tempo de afstand tussen hem en het paard kon 
verkleinen. Aarzelend nam hij enkele stappen. 
Het bibberen werd onmiddellijk terug erger. 
Karel bleef staan, met zijn aandacht bij zijn 
lichaam. Ook Tabasco bleef aanwezig, met zijn 
aandacht bij Karel. 

Paarden hebben een immens 
groot hart
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Zo ging het een uur verder, waarbij Karel  
telkens een stapje dichterbij kwam, weer begon 
te trillen, verwerkte, en weer wat dichter naar 
Tabasco ging. Het trillen werd altijd minder, en 
Tabasco verroerde geen vin. Hij bleef liefdevol, 
ontspannen en geduldig wachten tot Karel vlak 
bij hem stond en zijn armen om zijn nek legde. 
Karel  begon te snikken, maar het waren tranen 
van geluk, tranen van hereniging. 

Paarden kijken niet alleen dwars door je heen, 
ze voelen ook haarfijn aan wat klaar zit om 
verwerkt te worden en wat jij aankan en nodig 
hebt. Ze zullen op jouw tempo jouw gedrag 
spiegelen. Het is dan aan mij om de boodschap 
juist te interpreteren en aan jou om ze eerlijk te 
aanvaarden. 

Tijdens een regenachtige herfstdag, ontmoette 
ik Jan in de piste voor een paardencoaching. 
Ook dit keer voelde ik dat Tabasco het juiste 
paard was om mee te werken. Iedereen houdt 
van Tabasco. Van zijn imposante zwarte ver-
schijning, zijn kracht, zijn prachtige vormen, 
zijn knuffelgehalte. 

Ik was dan ook stomverbaasd toen Tabasco, 
zoals ik zei, normaal gezien een grote knuf-
felbeer, onmiddellijk bij het betreden van de 
piste in volle galop naar de andere kant liep 
en daar begon te ijsberen. Hij was uitermate 
zenuwachtig en tot het uiterste gespannen. Dit 
was ik niet van hem gewend. Ik wist dan ook 
onmiddellijk dat het iets te maken had met Jan. 

Jan vond het helemaal niet leuk. Hij wilde con-
tact met het paard. Zie je wel, het paard was al 
net als alle anderen in zijn leven, hij wou niets 
met Jan te maken hebben. Ik vroeg Jan eens 
goed te kijken naar Tabasco en me te vertel-
len wat hij zag. Wat deed Tabasco? Na enkele 
minuten stilte, die ik respecteerde, kwam aarze-
lend het antwoord…. “Hij wil ontsnappen” zei 
hij. Ik voelde dat we ergens kwamen. “Waaruit 
probeer jij te ontsnappen?” vroeg ik “Uit het 
leven” zei hij spontaan…

Om een lang verhaal kort te maken, Tabasco 
vertelde me telepathisch dat Jan vaak mede-
lijden met zichzelf had en dan anderen de 

Paarden spiegelen mensen

Paarden spiegelen mensen
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schuld gaf van het feit dat hij niet gelukkig was. 
Tabasco weigerde resoluut te werken met “het 
verdriet” van Jan, zei dat hij al genoeg tijd had 
doorgebracht in zijn emoties en dat het tijd was 
dat hij contact maakte met zijn plezier en van 
daaruit ging leven. 
(Ik heb het geluk dat ik paarden “hoor”. Ik kan 
met hen in stilte communiceren en versta hen 
even goed als mensen.)

Dit alles gebeurde in de eerste 10 minuten 
van de sessie. Voor alle duidelijkheid, Jan was 
zich niet bewust van zijn wens om niet meer 
te leven. Op enkele minuten tijd waren we 
dankzij Tabasco doorgedrongen tot de kern 
van het probleem, een situatie waar je in een 
klassieke therapie maanden of jaren over doet, 
als het je al lukt. 

De volgende 50 minuten van de sessie werden 
gebruikt om Jan te helpen terug contact te 
leren maken met zijn innerlijke levensvreugde. 
Elke keer als dat lukte, liep Tabasco vrolijk met 
Jan rond. Elke keer als hij terug in zijn oude  

slachtofferrol verviel of het contact met zichzelf  
verloor, liep Tabasco weg van Jan.

Jan begreep uiteindelijk zelf dat mensen niet bij 
hem willen zijn als hij altijd klaagt en zaagt. Jan 
begreep ook dat hij heel veel te bieden heeft, 
dat hij een enorm gevoel voor humor heeft, 
dat zijn aangeboren speelsheid aanstekelijk is. 
En Jan heeft terug zin in het leven. 

In tegenstelling tot de mens, hebben paarden 
een diepe verbinding behouden met zichzelf, 
met anderen, met Moeder Aarde en Vader 
Hemel, maw met de Natuur en het Goddelijke. 

Als je vervulling zoekt buiten jezelf, scheid je je 
af van je eigen unieke Goddelijke Kern. Zoals 
we gezien hebben, veroorzaakt dit ongelooflijk 
veel pijn. Paarden hebben de verbinding met 
hun Goddelijke, Hogere Kern én met Moeder 
Aarde behouden. Ze kunnen je helpen die 

Paarden zijn nog diep verbonden
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verbindingen in jou te herstellen, verbindingen 
waarvan ondertussen bewezen is dat ze een 
zeer positief effect hebben op je gezondheid en 
je wel-voelen. Reeds eeuwen worden paarden 
in verschillende mythologieën trouwens 
beschouwd als boodschappers van de Goden. 
Te oordelen naar de boodschappen die ik van 
hen krijg, kan ik dit alleen maar beamen.

De meeste mensen – zeker in onze cultuur – zijn 
eerder geëvolueerd naar een yange (actieve, 
handelende) houding met verlies van spirituele 
zingeving, rechtstreeks contact met het Goddelijke, 
verlies van contact met en respect voor de natuur, 
de aarde. Om het evenwicht in jezelf en in de 
planeet te herstellen, is het belangrijk dat je beide 
polen in jezelf terug in evenwicht brengt. Paarden 
kunnen je hierbij een enorme dienst bewijzen. 

Fundamenteel belangrijk is dat paarden, door 
hun authenticiteit, hun ongelooflijk groot hart, 
hun vermogen tot spiegelen en hun verbin-
ding met de aarde en de hemel zeer krachtige 
healers zijn die ons kunnen helpen 10 maal 
sneller onze angsten en pijnen te transformeren 
in meer Geluk, Gezondheid, Liefde en Succes 
en dit met een blijvend effect. Ze kunnen ons 
thuisbrengen bij wie we werkelijk zijn: Geta-
lenteerde spirituele wezens met een groot hart 
en onbeperkte unieke Goddelijke vermogens. 

Dus laat ons eens kijken naar dat - vaak 
vergeten - spirituele aspect en hoe we het 
kunnen gebruiken om meer inzicht te krijgen in 
hoe we ons Geluk, Succes en Liefde blokkeren 
en de kwaliteit van ons leven aanzienlijk te 
verbeteren. 
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De aura of het energieveld
Laat ons even teruggaan naar de aura of het 
energieveld dat bestaat rond alles wat leeft: 
bomen, dieren, mensen, … Zelfs huizen hebben 
een energieveld.

Een energieveld bestaat uit verschillende lagen. 
Elk van die lagen vibreert op een andere 
frequentie. Je kan het vergelijken met een radio, 
waar je op één toestel verschillende frequenties 
kan krijgen door een draai aan de knop. Bij elke 
nieuwe frequentie, krijg je een ander kanaal, 
andere informatie, andere muziek. 

Hetzelfde doet zich voor in de aura. Nu denk 
je misschien dat die lagen elkaar opvolgen 
zoals de lagen van een ajuin. Maar dit is niet 
het geval. Elke volgende laag begint in het 
lichaam maar wordt telkens groter. Je kan het 
vergelijken met die Chinese poppetjes waar elk 
volgend poppetje alle vorige bevat. Zo is het 
ook in de aura. Elke volgende laag bevat alle 
vorige. En zoals ik zei, vibreert elke laag op een 
andere frequentie. Maar aangezien elke laag 
in het lichaam begint, betekent dit dat ik via 
aanraking van het lichaam, contact kan maken 
met elke laag van de aura, gewoon door mij af 
te stemmen op een andere frequentie.

Dit klinkt misschien als hocus pocus, maar dat 
is het echt niet. Geloof me, voor mijn 30 had 
ik nog nooit van aura’s of chakra’s gehoord. Ik 
heb met veel geduld en doorzettingsvermogen 
– en enkele eenvoudige technieken – geleerd 

om al die verschillende frequenties te leren 
zien en voelen in mijn hand. En jij kan dat ook 
leren. Er is niets vreemds of eigenaardigs aan, 
alleen hebben wij het verleerd. Ons masker of 
harnas dat alle gevoelens afvlakt, weet je nog?

Maar, terug naar de verschillende lagen van 
de aura. 

De 1e laag heeft te maken met je fysieke lichaam. 
Het bevat alle organen, alle meridianen, alle 
acupunctuurpunten. Als je je hand verbrand, 
wordt de energie op dit niveau onderbroken, 
zoals uitgerafelde koorden. Als een healer zich 
dan afstemt op de frequentie van de eerste 
laag en energie stuurt naar de plekken waar 
de koorden verbroken zijn, kan de energie zich 
terug verbinden en zal de wonde veel sneller 
genezen, soms zelfs onmiddellijk. 

De 2e laag is je emotionele lichaam, daarin 
worden al je emoties bewaard in mooie tot 
donkere, vieze kleuren, afhankelijk van de 
emoties waarmee ze gepaard gaan. 

De 3e laag is je mentale lichaam. Het bevat al 
je gedachten, overtuigingen en ideeën. 

De 4e laag is verbonden met je hart en bevat al 
je relaties. Het is op deze laag dat je je onmid-
dellijk goed voelt bij mensen of net niet. Ook 
als mensen naar je kijken, voel je dit meestal 
op deze laag. 
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De 5e laag is het niveau waarop materie 
gecreëerd wordt en waarop spirituele chirurgie 
plaatsvindt. Je zou het ook de spirituele laag 
van het fysieke niveau kunnen noemen. 

De 6e laag is je universele liefdeslichaam, waar 
je via meditatie je  bewustzijn kan verruimen 
zodat je hart overloopt van Liefde voor heel 
de wereld. Hier kan je dus spirituele extase 
ervaren. Je zou het ook de spirituele laag van 
het emotionele niveau kunnen noemen.

De 7e laag is de veerkrachtigste laag die alle 
chakra’s bevat. Indien we ons bewustzijn 
uitbreiden tot  deze laag, voelen we ons één 
met alles en iedereen. Op deze laag bevinden 
zich ook alle banden met vorige levens ener-
zijds en onze levenstaak nu anderzijds. Je zou 
het de spirituele laag van het mentale niveau 
kunnen noemen. Deze laag is goud van kleur. 

Je ziet dat die aura zeer mooi opgebouwd is 
met telkens een gestructureerde laag (het fysieke 
en mentale) en daartussen niet gestructureerde 
lagen (onze emoties en relaties). De onderste 
drie lagen hebben eerder te maken met het 
aardse niveau van het fysieke, emotionele en 
mentale terwijl de drie bovenste lagen te maken 
hebben met het spirituele niveau daarvan. 
Ertussen ligt ons hart dat onze relaties reguleert.

Laat ons nu naar een eenvoudig voorbeeld 
gaan om te begrijpen hoe al onze ervaringen 
worden opgeslagen in onze aura en van daaruit 
ons verdere leven vorm geven.

Jan en Marieke, broer en zus, 7 en 8 jaar oud, 
zijn samen aan het spelen in de tuin. Jan ziet 
ineens een grote spin kruipen en besluit Marieke 
te plagen. Hij pakt de spin voorzichtig op en 
steekt ze in Marieke’s t-shirtje. Marieke voelt 
iets kruipen, schrikt en slaat naar de spin,  die 
als reactie daarop,  Marieke bijt. 
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Dat kleine voorval heeft gevolgen op 
tenminste vier lagen of niveaus:

1. Op het fysieke niveau
Marieke heeft uitslag en jeuk of pijn als gevolg 
van de beet. Dit zal zichtbaar zijn op de eerste 
laag van de aura. 

2. Op het emotionele niveau
Marieke voelt zich kwaad, verdrietig, verraden, 
… Dit zal zichtbaar zijn op de tweede laag van 
de aura.

3. Op het mentale niveau
Marieke trekt bepaalde conclusies uit het 
gebeurde, bv “jongens zijn stout”, “jongens zijn 
niet te vertrouwen”,...
Die conclusies zijn niet helemaal juist,  
(sommige jongens doen soms stoute dingen, 
net als meisjes, maar dit wil niet zeggen dat 
alle jongens stout zijn) maar Marieke gelooft 
ze wel. Dus ze creëert aan de hand van dat  
voorval een negatieve overtuiging.
 

4. Op het spirituele (astrale/relatie) niveau 
Marieke zal zich de volgende keer dat ze met 
Jan in de tuin is, minder veilig voelen. Ze zal zich 
anders gaan gedragen, zal minder op haar gemak 
zijn, minder ontspannen, meer op haar hoede.

Volgens een natuurwet die zegt “Het  
gelijke trekt het gelijke aan”, zal Marieke 
daarna telkens opnieuw gelijkaardige  
situaties aantrekken, in een ander kleed-
je, in een andere omgeving, met andere  
jongens. Die gelijkaardige ervaringen, 
waarbij ze telkens opnieuw geplaagd 
wordt, zorgen dat haar verkeerde over-
tuiging telkens sterker wordt.  

Ik denk dat we allemaal wel weten uit erva-
ring, dat het altijd dezelfde kinderen zijn die 

geplaagd worden, ze lijken het als het ware 
aan te trekken, en dat is ook zo. Door onder-
liggende verkeerde overtuigingen, waar ze zich 
naar gaan gedragen, trekken ze plagerijen aan 
en komen ze dus altijd in dezelfde patronen 
terecht.

Ook jij hebt verkeerde conclusies getrok-
ken in je kindertijd die je nu nog parten 
spelen, die nu nog verantwoordelijk zijn 
voor patronen in je leven die je niet leuk 
vindt maar die toch altijd terugkomen.

Dit hoeven niet altijd negatieve patronen te 
zijn.

Ik heb een overtuiging dat ik altijd onmiddellijk 
vlak voor de deur een parkeerplaats heb. Het 
gevolg is dat dat ook altijd het geval is. Mijn 
gezinsleden reageren nog altijd vol ongeloof 
(en ietwat jaloers), maar mij verbaast het niet 
meer. Het is gewoon de wet van de aantrek-
kingskracht!

Maar laat ons nog even teruggaan naar ons 
verhaal. 

Marieke is ondertussen 6 jaar ouder en  
bevindt zich in de les biologie. Pieter, die al 
jaren een fascinatie heeft voor spinnen, heeft de 
dag voordien een prachtexemplaar gevonden 
in de tuin. Hij heeft de spin voorzichtig in een 
glazen bokaaltje gedaan met plastiek folie en 
een elastiekje errond met gaatjes erin. Apetrots 
wil  hij met zijn spin naar de biologieleraar gaan 
vooraan in de klas, net op het moment dat 
Marieke zich omdraait om iets te zeggen tegen 
een vriendinnetje. In plaats daarvan komt ze 
oog in oog te staan met Pieter en zijn spin.

Marieke is ondertussen 14 jaar, maar het 
gebeuren met haar broer staat in haar  
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geheugen gegrift. In haar hersenen is een 
verbinding ontstaan tussen “Jongens – spin-
nen – pijn” en ze reageert dan ook onmid-
dellijk zeer emotioneel. Ze verwacht dat Pie-
ter haar zal pijn doen. Pieter heeft nochtans 
niets kwaads in de zin, hij weet niets van het 
verleden van Marieke. Toch reageert Marieke 
zeer emotioneel op hem.  

Wat gebeurt er hier?
We noemen de reactie van Marieke een  
emotionele reactie.

Een emotionele reactie: 
•	Is altijd buiten proportie met wat er ge-

beurt
•	Is niet objectief maar subjectief
•	Op het moment dat iemand een emotionele 

reactie heeft, is die persoon niet voor rede 
vatbaar. Je kan er niet mee praten, hoe je 
ook probeert
•	Diegene die de emotionele reactie veroor-

zaakt, is de aanleiding, maar niet de oor-
zaak
•	De oorzaak ligt bij de persoon zelf die de 

emotionele reactie heeft

Ieder van ons heeft 10-tallen verkeerde over-
tuigingen en 10-tallen onaangename of zelfs 
pijnlijke patronen die telkens terugkomen in 
ons leven. En allemaal hebben we regelmatig 
emotionele reacties. Dit wil zeggen dat we  
allemaal regelmatig mensen kwetsen die het 
niet verdienen, dat we regelmatig emotionele 
reacties hebben die buiten proportie zijn met 
wat er gebeurt, of zelfs totaal onverdiend. En 
dit gebeurt allemaal omdat wij “onze vuilbak 
niet hebben opgekuist”, omdat wij ons verleden 
niet verwerkt hebben.

Voorbeelden van enkele vaak voor-
komende negatieve overtuigingen zijn:
•	Ik kan het niet alleen – Ik kan dat niet – Ik ben 

niet goed genoeg 
•	Ik ben slecht
•	Ik verdien het niet om gelukkig te zijn
•	Uiteindelijk sta je er toch alleen voor in het 

leven
•	Ik moet het altijd oplossen voor de anderen
•	Ik word altijd gepasseerd
•	Je moet hard werken om ergens te geraken 
•	Ik hoor er niet bij
•	Het is te laat om ….
•	Het leven is me iets verschuldigd
•	…. zijn niet te vertrouwen
•	Ik houd dat nooit vol
•	Wat ik ook doe, het lukt toch nooit
•	Als ik maar …. had gehad…. dan …. 

Alles wat je ooit gevoeld, gedacht, ervaren 
hebt, ligt opgeslagen in je aura. Als je vaak 
hetzelfde meemaakt, gaan gelijkaardige 
patronen, gevoelens, gedachten, ervaringen 
zich clusteren, groeperen en zo een veelal 
donkere vlek vormen in je aura. In het geval 
van ernstige verstoringen, kan zo’n cluster 
zorgen voor blokkades of ziektes op het niveau 
van het lichaam. Ze zullen namelijk de door-
stroming van energie  gaan verhinderen. 
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En zo zie je dat alles wat je denkt, voelt en doet 
gevolgen heeft, niet alleen in het hier en nu, 
maar ook in de toekomst. 

Elke seconde creëer je met je denken, voelen en 
handelen je toekomst. En dit heeft gevolgen op 
alle aspecten van je leven. Laten we eens kijken 
naar twee voorbeelden:

Pascale was een aantrekkelijke, getalenteerde 
jonge vrouw van bijna 30 die om hulp vroeg 
omdat ze geplaagd werd door extreme ang-
sten en stress. Ze was duidelijk heel intelligent 
en vlot in de omgang, en toch lukte het haar 
niet om haar leven op de rails te krijgen. Ze 
had de ene mislukte relatie na de anderen. Ze 
wist niet wat ze echt wilde met haar leven. 
Haar angsten hielden haar gevangen in een  
uitvoerende job, die ze zeer goed deed -  ze 
stak met kop en schouders boven haar collega’s 
uit -  maar die ze verafschuwde omdat ze zich 
dood verveelde. Ze kreeg verscheidene malen 
een job aangeboden op haar niveau, maar na 
een eerste mislukking omdat ze vanaf de eerste 
dag helemaal aan haar lot werd overgelaten 
en de druk te hoog was, liet ze elke nieuwe 
opportuniteit telkens aan haar voorbij gaan uit 
faalangst. Tenslotte kwam ze in een negatieve 
spiraal terecht van oververmoeidheid omdat 
ze voortdurend heen en weer geslingerd werd 
door haar verlangen naar meer en haar angst 
om te mislukken. 

Ze werkte keihard, was goed georganiseerd, 
creatief, snel, en perfectionistisch (wat haar 
bazen wel wisten te waarderen, want alles was 
altijd picobello in orde) en nam werk over van 
anderen wanneer nodig. Maar zelf was ze hele-
maal niet gelukkig. Elke dag klaagde ze steen en 
been. Ze had het gevoel dat ze er alleen voor-
stond. Dat zij vaak de kastanjes uit het vuur 
moest halen voor haar collega’s. Dat ze niet 

voldoende verdiende, niet voldoende gewaar-
deerd werd. Ze had woordenwisselingen met 
collega’s en voelde zich regelmatig gepasseerd 
door haar baas. 

Toen we samen aan het werk gingen, werd al 
snel duidelijk wat er aan de hand was. In het 
1e leerjaar ontdekte de juf van Pascale dat ze 
linkshandig was. De schooldirectie raadde haar 
ouders aan, het kind te dwingen rechtshandig 
te schrijven, wat voor Pascale onnatuurlijk was. 
Het spreekt voor zich dat het lang duurde voor 
Pascale goed kon schrijven. Ze hinkte een jaar 
lang achter op haar vriendjes en vriendinnetjes. 
Het was het begin van een nachtmerrie. Want 
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Pascale werd het mikpunt van pesterijen die haar 
kindertijd overschaduwden. Ze had er hevige  
angsten aan overgehouden. Door de pesterijen, 
was ze in een constante toestand van stress en 
spanning, waar ze zo aan gewend was geworden, 
dat het voor haar een normale manier van leven 
was geworden. Hierdoor kon ze moeilijk omgaan 
met kritiek en was ze licht ontvlambaar. De  
pesterijen hadden haar gevoel van veiligheid en 
haar zelfvertrouwen volledig ondermijnd.

Na verscheidene relaties, die allemaal op de 
klippen liepen, en weer een job die haar geen 
voldoening gaf, klopte Pascale bij mij aan. 

Toen ik haar het verband toonde tussen de 
jarenlange pesterijen en haar angsten, perfec-
tionisme en onvermogen om op een gezonde 
manier om te gaan met stress, kwam er veel 
verdriet en vervolgens kwaadheid los. Ze had 
zo haar best gedaan om een leuke vrienden-
groep op te bouwen. Ze dacht dat ze dit achter 
zich had gelaten. 

Naarmate ze er in slaagde meer van het  
verdriet te verwerken, werden de onder-
liggende overtuigingen ook duidelijker zoals 
“Ik hoor er niet bij”, “Ik ben niet goed genoeg”, 
“Als ik mezelf ben, word ik gekwetst”, “Mezelf 
zijn is niet veilig”, enz. Ook tijdens haar groei- 
proces, moest Pascale voortdurend aan- 
gemoedigd worden, bevestigd worden, een 
zeer begrijpelijke behoefte na wat ze had 
meegemaakt. 

Stilaan begon Pascale echter meer zelf- 
vertrouwen te krijgen. Ze begon beter te  
slapen, kon zich gemakkelijker ontspannen, de 
blik in haar ogen werd vrolijker, opener. Ze 
verwachtte niet meer het ergste. En vervolgens 
kwam het keerpunt waarop haar verlangen 
naar een leuke uitdagende job groter werd dan 

haar angst. Die dag hebben we gevierd. Door 
de wonden bloot te leggen en de overtuigin-
gen te transformeren, veranderde Pascale van  
binnenuit. Het ging bijna vanzelf. 

Pascale is nu een succesvol kaderlid, gelukkig 
getrouwd met een eigen gezin. Eerst slaagde ze 
erin een 4/5de job te onderhandelen met behoud 
van loon zodat ze haar leuke job kon behouden 
én voldoende tijd met haar  kinderen kon door-
brengen. En toen de geschiedenis zich herhaalde 
en haar zoon op school gepest werd, stapte ze 
zelfbewust naar de schooldirectie en zorgde 
ervoor dat er hulp  kwam, zowel voor de pesters 
als voor haar zoon. Ze heeft haar weg gevonden, 
op professioneel én relationeel gebied. 

Jan was de jongste in een gezin van zeven. 
Het was geen geheim in de familie dat zijn 
oudere zus en hijzelf een “ongelukje” waren. 
Als hij teveel lawaai maakte als hij buiten op 
het koertje speelde, werd zijn speelgoed kapot 
gemaakt. Zijn moeder was chronisch ziek en 
depressief. Jan werd zo goed en zo kwaad als 
het ging opgevoed door zijn oudere zussen. Als 
jongste van het gezin, moest hij naar iedereen 
luisteren. Van hem werd verwacht dat hij zijn 
steentje bijdroeg. Er was altijd wel iets van werk 
te doen. Hij moest altijd lief zijn, helpen, voor 
de anderen zorgen. Hij leerde koken, poetsen, 
klussen en werd handig in 101 dingen. Maar  
niemand had ooit tijd voor hem. Niemand 
knuffelde hem, niemand bevestigde hem,  
niemand zag hem of speelde met hem. Er was 
ook niemand die grenzen zetten voor hem, en 
algauw ging het bergaf. 

Na een eerste mislukt huwelijk, volgden nog 
enkele relaties, de ene al korter dan de andere. 
Een job houden, was voor Jan ook moeilijk.
Jan kwam bij mij terecht via een paarden- 
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coaching. Hij had al verscheidene opleidingen en 
therapieën achter de rug, maar was nog steeds 
diep ongelukkig. Hij zag het niet meer zitten, 
geloofde niet dat het ooit beter kon worden, 
had nergens zin in. Hij deed alles behalve de 
verantwoordelijkheid bij zichzelf zoeken. Daar-
door was zijn situatie ook uitzichtloos en had 
hij geen hoop op verbetering. Na de paarden-
coaching (zie verhaal in het vorige hoofdstuk, 
pagina 15), kreeg hij terug meer controle over 
zijn leven. Hij besefte dat hij er zelf iets aan 
kon doen en schreef zich in voor een paarden-
weekend en vervolgens voor de training. 

Jan kampte met een zeer diep gevoel er “niet 
te mogen zijn”, “niet welkom te zijn”. Diep van 
binnen was hij heel eenzaam, maar dat gaf hij 
niet onmiddellijk toe. Zijn wonde was ontstaan 
op zo’n jonge leeftijd, dat het soms moeilijk 
voor hem was, om zijn gevoelens in woorden 
uit te drukken. Hij had heel veel moeite met 
communicatie en autoriteit. Hij verwachtte 
altijd gebruikt te worden, veroordeeld, gestraft 
en gekwetst te worden waardoor hij zich heel 
diep in zichzelf had teruggetrokken. Hij was een 
eenzaat geworden die weinig of niet buiten- 
kwam. Hij legde de link niet met zijn kindertijd, 
maar was ervan overtuigd dat  mensen, vooral 
vrouwen, niet te vertrouwen waren. Dat hij 

veilig thuis zat, alleen in zijn coconnetje, waar 
hij zijn zin kon doen en niemand hem kon “com-
manderen”. Hij was heel trots op zichzelf dat hij 
het allemaal zo goed voor elkaar had gekregen. 

Tijdens verscheidene opeenvolgende weekends, 
maakte Jan steeds dieper contact met zijn ver-
langen naar Liefde en affectie én zijn woede 
op zijn ouders. Tijdens één van de healings, 
kwam er veel verdriet los over zijn bestaans-
recht als man. Hij had zich als man tussen zijn  
zussen staande gehouden door vooral zijn 
vrouwelijke zachte, behulpzame kant te tonen. 
Dat was ook wat van hem verwacht werd. Hij 
zag ook dat hij het destructieve gedrag van 
zijn moeder kopieerde omdat hij het gevoel 
had dat hij haar anders verraadde, ook al was 
ze al decennia overleden. Tijdens een familie- 
opstelling, kon hij de verantwoordelijkheid 
voor anderen (zijn moeder, zijn zussen, enz.) 
die hem met de paplepel was ingegeven,  
loslaten, en een bewuste  keuze maken om zijn 
eigen leven te leiden, in contact met anderen. 
In een schitterende monoloog, toonde hij wie 
hij was, wat hij wilde doen met zijn leven en 
hoe hij dat zag. Eén van de zaken die hij zich 
vast voornam was “uit zijn kot komen” en meer 
mannelijke vrienden zoeken. Met zijn stralende 
gezicht van geluk, zag hij er als herboren uit…
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In 10 stappen naar meer Geluk, 
Liefde en Succes

Je vraagt je waarschijnlijk af hoe je nu al zelf 
aan de slag kan…. 

Om het jou gemakkelijk te maken, heb ik het 
hier samengevat in een 10-stappenplan.

 

De meeste mensen creëren een leven waarin 
ze de laagtes zoveel mogelijk onderdrukken. 
Daardoor kunnen ze ook de hoogtes niet 
meer ervaren en creëren ze een leven dat vlak 
is, zonder dieptes maar ook zonder hoogtes. 
Vervolgens zoeken ze vervulling buiten zichzelf 
waar ze niet te vinden is. Tegelijkertijd proberen 
ze de pijn te verdoven met allerlei vlucht- 
mechanismen, en dit in verschillende gradaties 
van eerder positief tot erg schadelijk voor 
zichzelf en hun omgeving. Dit creëert een diepe 
en harde pijn die veel erger is dan de oor- 
spronkelijke pijn. Bovendien kan die harde pijn 
niet geheald worden. Enkel de oorspronkelijke 
pijn kan geheald worden.

Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, 
zal je leven er binnen 10-20 jaar nog net 
hetzelfde uitzien. 
Dan zal je nooit die onvoorwaardelijke Liefde 

ervaren met die speciale partner waar je ziel 
naar snakt. Dan zal je je nooit thuis voelen op de 
wereld, wetend dat je met jouw roeping, jouw 
creativiteit, jouw unieke gaven en talenten, 
een unieke en positieve bijdrage hebt geleverd 
die je immense voldoening heeft gegeven.  
Dan zal je nooit de voldoening smaken  
werkelijk één te zijn met al wat leeft. 

Je hoeft geen speelbal van de omstan-
digheden te blijven, je kan de teugels van 
je leven zelf in handen nemen en het leven 
creëren dat  jij werkelijk wil!

Ik herhaal hier nog even een aantal voorbeelden 
van wat je allemaal kan realiseren:
•	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
•	Toffe vrienden hebben
•	Daadkrachtiger worden, pro-actiever, impul-

siever
•	Je creativiteit ontplooien

Gùn jezelf een beter leven
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Geloof me, iedereen kan dit, ook jij, en 
het is nooit te laat! Karel uit het voorbeeld in 
hoofdstuk 2 dacht ook dat hij het niet kon. Hij 
ontdekte dat je groeiproces altijd verloopt op 
je eigen tempo en dat je nooit iets krijgt wat je 
niet aankan! Echt waar!

Durf jij echt dromen van wat je werkelijk 
wil? En al je vreugde hierin leggen alsof het al 
gebeurd is? Van succesvolle mensen is het 
geweten dat ze zich vaak tot in het detail 
inbeelden hoe hun succes eruit zal zien en 
het vervolgens stap voor stap realiseren. 

Sommigen weten heel goed wat ze willen, 
maar het blijft bij een verlangen. Anderen 
hebben geen idee wat ze willen. Sommigen 
slechts gedeeltelijk. 

Je hoeft niet alles te weten wat je wil om het 
proces te laten werken. Begin indien nodig met 
kleine stapjes, een baby van 6 maand loopt 
ook geen een marathon!

De volgende oefening kan je helpen om te 
starten. Ik raad je aan er gedurende enkele 
dagen rustig wat tijd voor uit te trekken. 

Neem 2 kolommen. 

Schrijf in de de linker kolom per thema de 3 
zaken die je het meeste tegen zitten in je leven, 
die niet lopen zoals je het wil, die je zou willen 
veranderen (bv. ik krijg te weinig aandacht).

Schrijf in de rechter kolom de ideale situatie, 
datgene wat je zou willen realiseren en durf 
daarbij dromen (bv. Ik wil knuffels, ik wil 
terug verliefd zijn, ik wil terug hand in hand 
lopen,…).

Doe deze oefening telkens voor de volgende 

Durf dromen van wat je 
werkelijk wil

Geloof dat ook jij het kan
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vier thema’s:
1. Familie & relaties
2. Gezondheid & ontspanning
3. Werk & financiën
4. Persoonlijke & spirituele ontwikkeling 

Zoals je gelezen hebt in hoofdstuk 1, weer-
houdt je masker je nu net van de Liefde waar 
je zo naar verlangt. Het is dan ook belangrijk 
op zoek te gaan in je leven hoe, wanneer en bij 
wie jij een masker gebruikt. 

Volgende vragen kunnen je hierbij helpen:
Welke maskers heb je je eigen gemaakt? 
Wanneer zet je een masker op? Met wie? In 
welke situaties? Wat krijg je daar voor terug? Is 
dit waar je werkelijk naar verlangt? 

Het is natuurlijk geen enkel probleem als je 
houdt van lekker eten, graag eens uitslaapt, het 
leuk vindt om uitgestrekt in de zetel naar een 
geweldige film te kijken. Het wordt pas proble-
matisch als je overmatig vlucht om niet te voelen, 
om niet geconfronteerd te worden met jezelf. 
En bovendien is het zonde van je tijd als het 
je ervan weerhoudt je droomleven te creëren. 
Want dat is zoveel leuker! De kunst is dus om 
jezelf goed te leren kennen zodat je ontdekt 
welke vluchtwegen jij gebruikt en wanneer. 

Volgende vragen kunnen een leidraad zijn:
Waar vlucht jij in? Waar loop je van weg?  
In welke situaties? Met welke (soort) mensen? 
Wat is de aanleiding? 
Weet dat je altijd een keuze hebt.

Emotionele reacties maken dat je pijn 
steeds dieper wordt. Ze helpen je dus niet, 
integendeel. 

Het is dan ook heel belangrijk dat je ernaar op 
zoek gaat.

Wat roept bij jou emotionele reacties op?  
In welke situaties of bij welk type mensen? 

Noem er 3 die vaak terugkomen in je leven. 

Ga bewust om met je vlucht-
wegen

Ga op zoek naar je masker

Observeer je emotionele 
reacties



28

 

Je negatieve overtuigingen liggen aan de 
basis van alle pijn in je leven. Sommige zitten 
zo diep verborgen dat je er alleen inzicht in 
krijgt als je al een tijdje bezig bent op dit 
pad. Anderen zal je gemakkelijk vinden.

Welke pijnlijke en onaangename situaties kom 
je telkens opnieuw tegen? Welke verkeerde 
overtuigingen zitten eronder? Welke onver-
werkte pijn zit eronder? 

De reden waarom je nu niet zoveel Geluk, 
Liefde en Succes hebt in je leven als je 
wel zou willen, is omdat je nog steeds de  
strategie gebruikt die je als kind gebruikte. 
Toen was dat een schitterende strategie. 
Nu je volwassen bent, werkt ze niet meer.  

Het doet me altijd denken aan het verhaal van 
die vlieg die verlangt om buiten te zijn, maar 
tevergeefs door het glas van het raam probeert 
te vliegen. Hoe hard ze ook probeert, het lukt 
niet. Maar het is de enige strategie die ze geleerd 
heeft, de enige die ze kent. Ze denkt er niet aan 
buiten haar vertrouwde denkpatroon te gaan. 
Aan de andere kant van de kamer, staat een 
raam open naar de vrijheid en alles waar ze zo 
naar verlangt. En toch blijft ze tegen de gesloten 

raam duwen. De vlieg vindt misschien dat ze 
het prima doet. Maar haar aanpak werkt niet 
en vraagt ongelooflijk veel verspilde energie 
met frustratie (en misschien zelfs de dood) als 
gevolg. 

Hoe zou het zijn als ze iets totaal anders zou 
proberen? Als ze haar ogen zou openen en om 
zich heen zou kijken? Als ze bereid zou zijn uit 
het vertrouwde te stappen? Als ze uit haar angst 
en weerstand zou komen? Als iemand haar zou 
tonen hoe ze gewoon door het open raam naar 
de vrijheid kan vliegen? 

Dan zou haar leven er in één klap helemaal 
uitzien zoals ze het wil! 

Nochtans is er aan de omstandigheden van 
haar leven niets veranderd. Ze heeft gewoon 
een andere strategie gekozen!

Hoe zou het zijn als ook jij eens iets 
totaal anders zou proberen? Niet meer 
naar gewoonte zou handelen? Uit je cocon 
van ingebeelde veiligheid zou stappen? Zou 
stoppen met het Geluk en de Liefde buiten jou 
te zoeken? Nu de teugels van je leven terug zelf 
in handen zou nemen naar meer en blijvend 
Geluk, Succes en Liefde?  

Je hebt al begrepen dat de enige juiste strategie, 
via je pijn en lager zelf gaat. En dit is helemaal 
niet zo erg als het klinkt hoor, integendeel. Je 
krijgt nooit iets dat je niet aankan. Het is een 
kwestie om op de juiste manier om te gaan 
met pijn. En dat kan ik je leren! Dan wordt 
de pijn zacht, als een rustig kabbelend riviertje 
in plaats van een razende storm die je uit alle 
macht probeert te onderdrukken en die je na 
verloop van tijd waarschijnlijk ziek maakt.  

Jij kan dit ook! Het is jouw geboorterecht om 

Ga op zoek naar de negatieve 
patronen en overtuigingen in 
je leven

Kies de juiste strategie
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terug de schitterende man of vrouw te worden 
die je diep van binnen werkelijk bent:
•	Bevrijd van beperkende overtuigingen
•	Bevrijd van angsten
•	Bevrijd van schuldgevoelens
•	Bevrijd van ingebeelde verplichtingen
•	Bevrijd van oncontroleerbare woede 
•	uitbarstingen
•	Licht en vrolijk
•	Succesvol in wat je doet
•	Verliefd op het leven én op jezelf
•	Geliefd door je omgeving om wie je werkelijk 

bent
•	In staat om gedreven en enthousiast jouw  

levenstaak te realiseren

Ik hoop dat je de voorgaande hoofdstukken 
begrepen hebt, dat de enige manier om 
blijvend Geluk, Succes en Liefde te creëren 
in je leven, via het healen van je pijn en het 
aanvaarden van je lager zelf gaat. Als je dat 
doet, komen automatisch je verborgen talenten 
en gaven vrij. Tegelijkertijd krijg je veel meer 
voldoening in al je relaties en ontdek je wat je 
werkelijk wil met je leven en enkel daarin kan je  
onbeperkt succesvol zijn, ook financieel. In die 

Investeer in jezelf
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zin, is werken aan jezelf van binnenuit, 
via de Weg van het Paard, de beste  
investering in jezelf die je kan doen! Het 
is een investering die je dubbel en dik zal 
terug verdienen! 

 

Een aantal van de vragen die ik je hierboven 
geef, kan je alleen beantwoorden. Dit hele 
proces gaan, echt je pijn healen en er aan 
de andere kant van de tunnel terug stralend 
uitkomen, kan je niet alleen. Alle pijn die je ooit 
ervaren hebt, alle ontgoochelingen, verraad, 
… alles is ontstaan in relatie. Daarom is het 
ook enkel mogelijk dit te healen in relatie met 
anderen. 

Het is belangrijk dat je je laat begeleiden 
door iemand die de weg voor jou gegaan 
is. Iemand die het klappen van de zweep 
kent, die door jouw verhalen, angsten en 

weerstand doorkijkt. Iemand die je niets 
kan wijsmaken. Iemand waarbij je je veilig 
voelt, die je vertrouwt, die niet oordeelt, 
die je liefdevol de weg toont. Iemand die 
je moed inspreekt op de momenten dat je 
het meestal opgeeft. Die je toont dat je het 
waard bent, als jij het even vergeten bent.  

Mijn ontwikkelingsproces heeft mijn leven 
zodanig positief veranderd, dat ik anderen 
wou helpen hetzelfde te bereiken. We leven in 
een tijd waar alles enorm snel gaat. We willen 
steeds meer en hebben steeds minder tijd. 

Daarom heb ik er goed over nagedacht hoe ik 
het beste van al mijn opleidingen en meer dan 25 
jaar ervaring kon bundelen. Ik heb enkel datgene 
genomen waarvan ik weet dat het wérkt, dat het 
resultaat oplevert én dat het snél werkt. 

Ben jij ook iemand die snel de beste resultaten 
wil met blijvend effect? Ben jij iemand die 
opportuniteiten grijpt als ze zich voordoen?  
Dan vind je hier alle info over ons speciaal 
voor jou ontworpen onweerstaanbaar kennis-
makingsaanbod. Meld je nu aan en begin eraan! 

Dan kan ook jij ’s Morgens vrolijk je bed uit! 

Schrijf je in in het juiste 
programma dat snel en blijvend 
werkt

www.corazon.be/ smorgensvro l i j k jebedu i t
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info@corazon.be

www.corazon.be

www.corazon.be/smorgensvrolijkjebeduit 

www.facebook.com/corazonhealingcentrum

Dit is versie 1.0 van het Ebook ‘sMorgens 
vrolijk je bed uit. Heb je dit Ebook door- 
gestuurd gekregen? Ga dan naar www.corazon.
be en vraag je eigen exemplaar aan. 

Zo ontvang je meteen ook de nieuwsbrief 
met waardevolle artikels, tips en verhalen uit 
de praktijk die jou nog verder op weg helpen 
naar je Bèste Zelf.

Wil je (een deel van) deze inhoud gebruiken 
in een artikel of blog? Leuk. Graag met 
volgende tekst: * “Wil je graag het gratis Ebook 
‘s Morgens vrolijk je bed uit downloaden? Ga 
dan naar www.corazon.be en vraag het aan.”

Alle info over het speciale aanbod om concrete 
stappen te zetten naar je Bèste Zelf vind je op 
www.corazon.be/smorgensvrolijkjebeduit

Like ook de Facebookpagina van Corazon. 
Hier krijg je nog extra tips en inspirerende 
verhalen.

Ik nodig je graag uit om je mening over dit 
Ebook met mij te delen via info@corazon.be: 
Wat vond je nuttig? Wat heeft jou geholpen? 
Heb je nog vragen?
 
Ik wens je veel succes! Je verdient het om te 
stralen en je Allerbèste Zelf te worden.

* Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op- 
geslagen 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.


