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* 
 

Een lek in je waterleiding 
 

 
(…)  
 
 Ben je soms bang1, verkrampen je darmen soms ? Durf je niet ? Last 
van een oerangst, al weet je niet waarom ? Dan is dit teken van ‘het jezelf 
verlaten’ en ‘het onvoldoende beseffen dat jij, in zelfliefde, jouw leven kan 
besturen/leiden’ : niets gebeurt zomaar toevallig. Alles heeft zijn reden van 
zijn, ook deze lek in de waterleiding.  
Wees niet bang : jij bent meester over jezelf, maar laat geen energie 
wegvloeien : loop niet weg uit je lichaam, angstig. Voel je eigen volheid : 
neem voluit plaats in jezelf, vervul jezelf, voel de volheid van je bewustzijns-

                                                 
1 Lees over Darmen, Krampen in De Sleutel tot Zelf-Bevrijding – Psychologische oorsprong van 1100 
ziekten. Lees over het gevoel ‘verlaten’ te worden, alleen te staan in Alcyone of het Vertekende Zelf-Beeld 
van de Mens. 
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ik in je buik, in je fysieke lichaam. Kom thuis IN jezelf ! Erken nu toch de 
volheid van jezelf : niets kan je ontnomen worden, niets of niemand kan je 
vellen, wanneer jij maar weet dat jij een Volheid bent, beseft dat jijzelf en 
niets ‘buiten’ jezelf jouw leven leidt. 
Ben je soms bang verlaten te worden, of alleen te staan, of voel je angst 
voor een of ander naderend onheil, een gezag, krachten buiten jezelf 
waartegen jij niet opgewassen zou zijn ? Weet dan dat deze ‘verlatenheid’ 
slechts gaat om het feit dat JIJ als scheppende IK jouw lichaam, jouw 
wezenstotaliteit verlaat.  

Kom nu terug bij jezelf, in je lichaam, en koester jezelf op liefhartige 
wijze.  

Blijf bij je, kom in je. Laat jezelf niet ‘wegvloeien’ net zoals het water 
uit de buis/kraan. Jij bent Gezagdrager over jouw leven : neem de teugels 
in handen en geleid je energieën in vertrouwen, kanaliseer je gevoelens op 
zelfzekere liefdevolle wijze. Wanneer jij je energieën leidt, kan niets je 
overspoelen, overweldigen.  
 
(…) 
 


