Bertho Bastiaens
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Het wiel van de persoonlijkheid.
De cirkel of het wiel is een verklarend systeem voor de wereld of een deel van de wereld. Het
wiel staat symbool voor de steeds terugkerende beweging die het leven zelf is, en symboliseert
ook de steeds terugkerende kringloop van het leven. Daarnaast is het wiel een manifestatie
van de verschillende krachten die op deze wereld aanwezig zijn. Welke krachten in een wiel
aanwezig zijn hangt af van het wiel zelf.
We vinden het beeld van het wiel terug in vele spirituele tradities, onder andere bij de joden, de
katholieken, de Kelten. Een bekend en ruim verspreid wiel bij ons is het wiel van de NoordAmerikaanse Indianen. Dit komt omdat zij nog een levende traditie hebben van het wiel. De
indianen noemen dit wiel het medicijnwiel omdat medicijn voor hen alles was dat terug “Heel”
maakt, dat de mens terug verbindt met de Bron. Het medicijnwiel is een van de middelen die
zij gebruiken om de harmonie te bevorderen en te herstellen.
We kunnen dit wiel gebruiken om de realiteit of een deel daarvan af te lezen, te begrijpen en er
via rituelen ook invloed op uit te oefenen :
* Wat is die realiteit?
* Welke processen spelen er een rol in?
* Volgens welke wetten verloopt een proces of gebeuren?
We kunnen het wiel ook gebruiken om de krachten te ontmoeten die met het wiel verbonden
zijn:
* Wie zijn die krachten?
* Welke krachten heb ik nu nodig?
* Hoe kan ik me voeden met die krachten?
* Hoe kan ik beroep doen op die krachten en invloeden?
Als ik de verschillende interpretaties van het medicijnwiel lees, zie ik dat iedereen die met het
wiel werkt zijn eigen verklaring en invalshoek heeft. Deze verschillen vormen de rijkdom van het
wiel en die verschillende verklaringen zijn allemaal “goed”: ieder kijkt vanuit zijn eigen hoek en
beschrijft wat hij/zij ziet.
Het wiel dat ik hier beschrijf is het wiel zoals wijzelf dat gedurende een jaar gezien en ervaren
hebben. We hebben ons tijdens de acht jaarfeesten afgestemd op het deel van de
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persoonlijkheid dat overeenkomt met de energie van het moment. De neerslag van dit werk is
uitgeschreven in deze tekst.
De bedoeling van het werken met het wiel ven de persoonlijkheid, is om inzicht te krijgen in wie
wij als mens, als persoonlijkheid zijn. Vanuit deze kennis zijn we in staat een beter beheer te
voeren van onze persoonlijkheid.
De basis van het wiel
De basis van het wiel dat we hier beschrijven wordt gevormd door twee systemen die met
elkaar verweven zijn, mekaar steunen en in evenwicht houden:
Het eerste systeem wordt gevormd door de vier richtingen: Noord, Oost, Zuid en West. Dit
zijn de vier steunpunten van de cirkel. Het zijn de delen van de persoonlijkheid die de identiteit
van de persoon in zich dragen. Het zijn zijn/haar capaciteiten die kracht, mogelijkheden en
grenzen inhouden. Daar kunnen we op steunen. Die vier delen geven door hun bestaan, de ziel
de kans om zich in de materie uit te drukken, om vorm te krijgen, te ervaren en te zijn.
Noorden: Hier plaatsen we het mentale deel van de persoonlijkheid, het hoofd waarin het
denken, beslissen, fantaseren, visualiseren zich allemaal afspelen.
Oosten: Hier plaatsen we het wezenlijke aspect van de mens. Het is dat deel van de ziel dat
geïncarneerd is. Hier “wonen” alle capaciteiten die de persoon in zich draagt.
Zuiden: Dit is de plaats van het lichaam. Het leven zet zich volop neer in de fysieke vorm en
de verankering in de materie. Op het niveau van de persoonlijkheid plaatsen we hier het
lichaam in al zijn facetten.
Westen: Dit is de plaats van het emotionele aspect. De impulsen die de persoonlijkheid
ondergaat ( of het gebrek daaraan ) trillen ook emotioneel, beroeren daar emoties,
behoeften en zetten zo ons gevoelsleven in beweging.
Het tweede systeem wordt gevormd door de vier tussenrichtingen: Noordoost, Zuidoost,
Zuidwest, Noordwest. Dit zijn de vier krachten die beweging brengen. Ze geven de impuls tot
verandering, ze activeren het deelnemen van de persoonlijkheid aan “het leven” en scheppen de
voorwaarden tot evolutie. Op het wiel van de persoonlijkheid worden deze tussenrichtingen
vertegenwoordigd door basishoudingen die, indien ze gezond beleefd worden, evolutie en groei
toelaten.
Noordoosten: Dit is de plaats van het ontvangen. Als we de houding van ontvangen beleven,
scheppen we ruimte om nieuwe facetten en krachten van onszelf geboren te laten worden.
We ontvangen Leven.
Zuidoosten: Deze tussenrichting draagt de basishouding van het neerzetten in zich.
Krachten en mogelijkheden waar we ons bewust van geworden zijn moeten we kunnen vorm
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geven in de materie om ze te verankeren en om ze volledig te integreren in onszelf. Dan
kunnen we ze pas volledig beleven en de kracht helemaal toelaten.
Zuidenwesten: Dit is de plaats van de integratie. Nadat we ervaring opgedaan hebben is
het goed om de verworven kennis en het vergroot bewustzijn te integreren in ons zelfbeeld,
in het beeld dat we over de wereld hebben en in ons functioneren. Deze tussenrichting
brengt ons tot introspectie.
Noordwesten: Dit is de plaats van loslaten. Manifestaties van onszelf die niet meer passen
of bruikbaar zijn ( bijvoorbeeld: gedrag of werk…) vormen een blok aan ons been, binden ons,
vreten energie en beletten vooruitgang. Daarom is het loslaten een belangrijke
tussenrichting.
Deze twee systemen vormen de basis van dit wiel en kunnen niet zonder mekaar:
*Als er alleen maar potentieel en mogelijkheden zijn zonder beweging, zonder constructieve
houding en de daaruit vloeiende ervaring, dan ontstaat er inertie en de onmogelijkheid om
te evolueren omdat elke impuls tot ervaring, en dus bewustzijn en groei, ontbreekt.
*Als er alleen maar beweging is en verandering zonder verankering/integratie in de
persoonlijkheid, dan zal die vlug ontaarden in zinloze actie, doelloosheid en chaos omdat
elk houvast en elke verankering ontbreekt.
Daarom horen deze twee systemen samen te werken in dit wiel, wil er een evolutie
plaatsvinden die leidt naar meer heelheid, meer mens-zijn en een grotere volheid van leven.
Het is goed om te beseffen dat we een verklarend systeem beschrijven. Je kan vanuit
verschillende invalshoeken kijken naar de persoonlijkheid, maar je waarneming wordt
onvermijdelijk gekleurd door je eigen standpunt, door de waarnemer! Dit is geen probleem
zolang je er maar van bewust bent dat je nooit de totale realiteit kan zien en beschrijven,
maar dat je alleen dat deel kan zien en neerschrijven waar je bewust van bent.
Het wiel van de persoonlijkheid
Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de eigen persoonlijkheid: hoe zit ik in mekaar en hoe ga
ik met mezelf om? Als je wil groeien naar meer Mens-zijn, is het nodig om inzicht te hebben in
jezelf en je houdingen ten opzichte van evolutie. Dit inzicht zal je de nodige kracht en richting
geven om dit beheer goed te doen:
- De richtingen zullen je inzicht en helderheid geven in de verschillende aspecten van je
persoon, de bouwstenen van je persoonlijkheid.
- De tussenrichtingen zullen je inzicht geven in een aantal fundamentele houdingen die je
toelaten je leven en je persoonlijkheid te beheren, en die je toelaten mee te surfen op de
stroom van jouw leven zoals het zich in de gewone dingen aandient.
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We beschrijven een aantal aspecten van dit wiel die we dit jaar gezien hebben:
Het Noorden
Dit is de plaats van het mentale deel van de persoonlijkheid, het “hoofd” waarin het denken,
beslissen, fantaseren, visualiseren … zich allemaal afspeelt.
Een belangrijk aspect van het mentale is dat zich hier de vrijheid bevindt waarmee
beslissingen kunnen genomen worden. Ik kies om iets te zien of niet , om iets toe te laten in
mijn leven of niet, om iets vorm te geven of niet.
Om te kiezen en mijn vrijheid echt op te nemen, hebben we inzicht en vooral bewustzijn nodig.
Hoe bewuster ik ben van mezelf, van mijn noden en mogelijkheden en van de wereld waar ik in
leef, hoe bewuster ik een keuze kan maken die in harmonie is met mezelf en mijn omgeving.
Bewustzijn houdt o.a. in dat we ons bewust zijn van licht en schaduw. We horen bewust te zijn
van de twee om een goede verantwoorde keuze te kunnen maken.
Het mentale is verbonden met het luchtelement en de valstrik hier is de loskoppeling van de
realiteit en te gaan zweven. Kennis die losgekoppeld is van het “hart” en de “buik” is gevaarlijke
kennis, omdat het referentiekader ontbreekt om die kennis dienstig aan het Leven te
gebruiken. Hierdoor ontstaat er dissociatie en een verbreken van de Heel-heid. Het is niet in
de eerste plaats kennis die een mens laat groeien, maar wel bewustzijn:
In het krachtcentrum in mijn buik verbind ik me met mijn aspiraties en mogelijkheden. Ga ik
naar mijn hart, dan kan ik het ik-gericht zijn overstijgen en richt ik me vanuit de Liefde naar de
wereld. Door daarna de verbinding aan te gaan met mijn hoofd ga ik kiezen vanuit een hoger
bewustzijn en kan ik “juist” handelen, dat wil zeggen gericht naar Heelheid en welzijn van
mezelf en het grote geheel.
Op die wijze kiezen en functioneren creëert nieuwe patronen die me helpen om te veranderen,
en die individuele patronen zijn op hun beurt de bouwstenen van het collectieve bewustzijn dat
we daardoor mee transformeren.
Het Noordoosten
Hier ontmoeten we de eerste basishouding: Het ontvangen.
Ik kan verlangen om een aspect van het Leven in de wereld te brengen bijvoorbeeld een tekst
schrijven, iemand helen of een kast maken. Leg ik daarbij de verbinding tussen de geest en de
materie door concreet te luisteren naar wat er nodig is in de materie om aan dat verlangen
vorm te geven, bijvoorbeeld: ik wil timmeren en heb een hamer nodig, dan zijn de twee polen
verbonden en kan het Leven incarneren. Ik kan dan beslissen om een vorm te scheppen.
Vanuit mijn hart ontvangen laat in mij een beeld ontstaan van het gevraagde en laat ruimte
aan het Leven om te spreken, om Zijn verlangen kenbaar te maken. Zo worden nieuwe vormen,
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structuren en nieuw leven geboren. De hier beschreven houding maakt de bodem vruchtbaar
zodat het leven ontkiemt.
De houding van ontvangen is belangrijk om dingen geboren te laten worden, maar blijft ook
daarna nog een tijd belangrijk om de zorg op te nemen voor het jonge leven. We moeten ervoor
zorgen dat de jonge vorm niet terug afsterft maar opgroeit. Daarnaast is er eveneens zorg
nodig, opdat het jonge leven zich ontplooit volgens de dynamiek van de ziel, en niet volgens
opgelegde normen of ego-behoeften. Wat dat jonge leven nodig heeft kunnen we ontvangen
door te luisteren en openheid te beleven.
Het Oosten
Deze richting is verbonden met het spirituele aspect van de persoonlijkheid. De ziel bestaat in
een andere dimensie maar bij de incarnatie in een lichaam, en dus in een persoonlijkheid,
incarneert een deel van de ziel in deze dimensie. Dit deel wordt letterlijk doorgegeven via de
genen. Het is langs deze verbinding dat het hogere zelf zich uitdrukt.
Het deel van de ziel dat in een andere dimensie bestaat, maakt geen deel uit van de
persoonlijkheid maar beïnvloedt ze wel. Het deel dat geïntegreerd is kan onze persoonlijkheid
wel bepalen, en dus ons handelen. Door de verbinding met de materie heeft de ziel bruikbare
kracht en energie ter beschikking.
In de ziel is er heelheid , het is maar in onze realiteit dat de dualiteit bestaat en dat je iets
goed of slecht vindt. Benader je de ervaring vanuit dit zielsaspect, dan kan je kijken en
handelen zonder oordeel. Dan ga je niet meer kijken of iets “goed” of “slecht” is, maar of iets
samenvalt met jouw levensenergie, met jouw kracht, en jouw weg. Valt het samen met het
Leven?
Dit zielsaspect is ook de kern van de mens, je moet je aanpassen aan de materie om te
kunnen leven, maar dit hoeft niet ten koste van je kern te gaan. Je kan deze twee realiteiten
laten samenwerken.
Valstrikken:
*Je kan je wezen terugtrekken uit dit leven omdat het te gevaarlijk of te oncomfortabel is. Dit
kan zelfs een blijvende toestand worden die de sjamanen soul-lost noemen.
*Je kan loskoppelen van die “lastige” realiteit, tot de waanzin toe!
*Je kan het “opblazen” buiten proportie…
Dit deel heeft dus duidelijk een omgeving nodig waarin het kan gedijen, een omgeving die ruimte
bied. Het gezond verstand kan dit op een goede wijze beheren.
Het zuidoosten
Hier zit de basishouding van het neerzetten. Deze basishouding is de essentiële houding die
de mens verankert in de wereld. Het N-O verankert de ziel in een lichaam en in een
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persoonlijkheid. Het Z-O verankert de mens in de wereld, en die verankering is belangrijk om
“deel te nemen” aan het leven, om ervaring op te doen en vanuit die ervaring kunnen er
bewustzijn, groei en evolutie ontstaan.
Bij het neerzetten brengen we “boven” en “beneden” samen, en door die bevruchting ontstaat
nieuw leven, wordt er verder geschapen. Dat is het samenbrengen van het mannelijke en het
vrouwelijke, zonder dualiteit maar aanvullend. Concreet betekent deze houding beleven: actief
deelnemen. Je gaat met je partner praten over de relatie, je begint met de aanleg van de tuin,
je koopt dat kledingstuk of schrijft in voor de cursus. Geest (het idee) en materie (concreet
de stap zetten) komen samen.
De sterkste motor om deze beweging te activeren is de passie voor het leven. Emoties zijn
een sterke energieleverancier, en bij het beleven van passie komt er zoveel energie vrij dat er
heel veel mogelijk is. Zoveel energie soms dat het alle weerstanden kan opruimen om de stap
van de verankering in het leven te zetten!
Het zuiden
Deze richting is verbonden met het lichaam, het fysieke aspect van de persoonlijkheid. Het
lichaam is de verankering met de aardse realiteit en met de derde dimensie. Het lichaam
bevat onder andere het collectieve cellulaire geheugen van de soort, het verbindt ons met onze
voorouders, de plaats en tijd waarin het lichaam en dus de persoonlijkheid bestaan. Het
lichaam draagt eveneens de verbinding met het volk waar de persoon deel van uitmaakt, de
genetische basis die toelaat dat de rest van de persoonlijkheid (emotioneel, mentaal,
spiritueel) beleefd kan worden, en een voorraad energie die beschikbaar is tijdens deze
incarnatie.
Vermits het lichaam drager is van het collectieve geheugen van de soort, van de stam of het
volk waar het uit voorkomt en van de voorouders, kan het als toegangspoort fungeren om die
kennis terug actueel te maken en om gebruik te maken van de energie die in de kennis
opgeslagen zit.
Het lichaam bevat ook de mogelijkheden en grenzen van de mens op alle niveau’s zoals de
beleving van actuele emoties, het beleven van zijn spiritualiteit en van zijn mentale kunnen.
Iemand heeft een goed geheugen of niet, hij/zij is opvliegend of emotioneel van natuur, en dit
zijn eigenschappen die je vaak in de familie treffend ziet opduiken. Je erft ze van je voorouders.
Dit situeert zich op alle terreinen van het menselijk leven: relaties, werk, innerlijk leven… .
Hieruit volgt dat we het lichaam als wegwijzer kunnen gebruiken naar onze totale
mogelijkheden als mens. Als we iets willen beleven dat lichamelijk onmogelijk is dan hoort het
waarschijnlijk niet bij onze persoon nu. Bij een persoon die “heel” is, is het lichaam verbonden
met de andere aspecten van de persoon en vertelt dus hun verhaal.
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Het lichaam draagt veel mogelijkheden in zich, maar de voornaamste is de capaciteit om liefde
te laten stromen. De mens is bedoeld om Liefde te laten stromen en om die Liefde bewust te
ervaren en te laten ervaren. De mens als wezen is ontstaan uit de Liefde van het Goddelijke
Wezen. In de kwaliteit beminnen, is seks een onderdeel maar niet meer dan dat.
Het lichaam gebruiken om te “hebben” te “bezitten” te “claimen” en te “domineren”, is misbruik
maken van het lichaam, zijn energie, zijn bestaan.

Het zuidwesten
Hier woont de houding van de integratie:
* als de dynamiek en het plezier uit ons leven verdwijnt,
* als we moeten sleuren en trekken,
* als het leven te zwaar om dragen wordt, als we uit onze reserves moeten leven,
* als we het gevoel hebben dat het tijd is om af te sluiten,
dan wordt het tijd om stil te vallen, om te zien wat de ervaring ons gebracht heeft en wat er
nog bruikbaar is van de oude vorm en activiteit. We kunnen gaan integreren wat ons leven tot
nu toe gebracht heeft of wat een bepaalde actie opgebracht heeft, de rekening maken met het
oog op de toekomst zodat we kunnen zien of en hoe we verder investeren. Concreet gaan we
kijken naar wat we doen, wat we hierbij beleven, of het ons verrijkt, wat het ons kost aan
energie (tijd, geld, moeite ) en wat het genereert aan levenskracht.
Wat we nodig hebben om deze houding te ondersteunen is:
* openheid en afstand om te kunnen en durven kijken naar de realiteit
* de juist beleefde nederigheid om te aanvaarden wat de realiteit is
Het is constructief als we een onderscheid kunnen maken vanuit het criterium: wat werkt
opbouwend naar wie ik ben en naar mijn werk in deze wereld, wat is er mij en mijn werk nog
verder dienstbaar? Daarna volgt de moeilijkste stap: ons concrete leven aanpassen aan deze
evaluatie. Dan gaan we heel gericht onze kracht inzetten voor het doel dat er dan zichtbaar
wordt: dat kan veranderen zijn, of afronden … .
Het westen
Hier plaatsen we de emoties in het wiel. Iedere ervaring, zowel innerlijk als buiten onszelf
beleefd, roept bepaalde gewaarwordingen op die gekoppeld zijn aan emoties zoals angst,
vreugde, enthousiasme... .
Daarnaast heeft het emotionele aspect bepaalde kenmerken, (vb. coleriek), bepaalde
eigenschappen (het trilt gemakkelijk en hevig), een eigen dynamiek (ik kan het maar gedeeltelijk
controleren), en het maakt een wezenlijk deel uit van wie ik ben. De aanleg die het emotionele
bij de geboorte meekrijgt wordt ontwikkeld door onze opvoeding en de ervaringen in het leven.
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Deze factoren bepalen mee ons emotionele leven.,
Het zijn emoties die vaak de energiebron zijn van ons handelen, zowel in positieve als negatieve
zin: haat en passie zijn sterke emoties die tot handelen brengen. Emoties die gekoppeld zijn
aan instinctieve belevingen ( overleven ) zijn erg dwingend in ons handelen, terwijl intuïtieve
belevingen een andere, minder dwingende lading aan emoties dragen. Men kan zich gemakkelijk
verliezen in emoties en er is stevigheid (Aarde) nodig om ze te integreren in ons handelen.
Emoties zijn verbonden met alle richtingen en met alle elementen:
* in het noorden is er rust en extase
* in het oosten is er verlangen en ongeduld
* in het zuiden is er passie en woede
* in het westen is er vrede, weemoed
* in luchtemoties kan je jezelf verliezen: euforie, verwarring
* vuuremoties nemen je mee: woede, passie
* aarde emoties brengen je in je lichaam: depressie, vrede
* wateremoties vertroebelen je: verdriet,
Om emoties goed te beleven helpt het om twee bewegingen te maken:
* de emotie beleven om ze te ervaren en te leren kennen, dus een stuk van jezelf herkennen en
erkennen,
* afstand nemen van de emotie om ze te onderzoeken en ze te gebruiken om te
transformeren
Dat transformeren kan je onder andere via het wiel doen. Achteraan in deze brochure
beschrijven we een aantal methoden. Zo worden emoties wegwijzers op ons pad en naar
onszelf, bijvoorbeeld de passie die je voelt voor iets wijst je een stukje de weg naar wat
essentieel is voor of van jou.
Het noordwesten
Deze tussenrichting draagt het loslaten. We laten de vorm, de actie, de beweging los en
kunnen daardoor terug naar de kern gaan.
Iedere actie of vorm biedt mogelijkheden tot beleving, ervaring en bewustzijn. Dit is zinvol
zolang het de vorm is die ik nodig heb om meer bewustzijn op te doen. Is die vorm niet langer
aangepast, dan gaat die vorm ons juist wegbrengen van ons pad en onszelf. Hij vraagt energie
in plaats van de mogelijkheid te bieden om de energie te laten stromen en dan is het
misschien tijd om los te laten.
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De houding van loslaten is hier erg belangrijk om de energie terug vrij te maken. Concreet
betekent loslaten: verhuizen, afwachten, uit een groep stappen, een idee loslaten, een mening
of principe loslaten, … .
Loslaten maakt energie (vaak in de vorm van materie) vrij om naar de essentie te gaan en om
van daaruit een nieuwe vorm te laten geboren worden. Het is de poort om een rondgang op het
wiel af te ronden en een nieuwe ronde te beginnen: als ik zie dat een opleiding niet meer past,
dat ik meer energie investeer in iets dan ik eruit haal, zal ik vaak eerst het oude moeten
loslaten vooraleer ik in het nieuwe kan stappen. Laat ik het oude los (ik verkoop mijn zaak)
dan komt er geld, tijd, energie vrij om in iets anders te investeren (gaan rentenieren, een
nieuwe zaak starten,…).
Slechts met lege handen ben ik klaar om naar het Noorden te gaan en daar contact te maken
met de blauwdruk van mezelf of mijn weg, om zo een nieuwe cyclus in te gaan.
Een nieuwe cyclus die vaak in het noorden begint.
Hoe kan je werken met dit wiel?
Het medicijnwiel draagt de kracht van heling in zich. Die kracht kan je aanboren door op
verschillende manieren met dit wiel te werken. We gaan er hier enkele beschrijven die we zelf
ervaren hebben. Deze beschrijving is zeker geen volledige lijst en ik hoop dat je jouw eigen wijze
van werken kan ontdekken als blijkt dat de ervaring die we hier neerschrijven voor jou niet
werkt. Luister naar de leraar in jou!
Helen door inzicht
Inzicht kan een krachtig instrument zijn voor heling:
* Wanneer we inzicht hebben in wie we zijn en in onze evolutie, dan kunnen we ook zien hoe we
kunnen groeien naar meer heelheid. Wanneer we een moeilijkheid waarnemen kan het soms een
onmogelijke taak lijken om daar iets aan te veranderen, maar richten we onze aandacht op
het stapje van vandaag dan is het wel haalbaar en doenbaar. Voorwaarde is echter dat we
vrede kunnen nemen met het feit dat we vandaag niet alles kunnen doen wat we wel zouden
willen doen!
* Zicht krijgen op de universele ordening opent ook een deur naar heelheid. Wil je je krachten
richten om je in te schakelen in de stroom van het leven, dan helpt het als je een reëel beeld
van die ordening hebt. Hoe meer helderheid, hoe bewuster je je krachten kan richten en hoe
meer gebruik je kan maken van de kosmische energie.
* Bij dat afstemmen moet je zeker niet vergeten te luisteren naar jezelf, je gevoel, je lichaam,
je aspiraties, en je gezond verstand.
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Helen door kracht op te doen
Je kan een medicijnwiel leggen in een binnenruimte met stenen, voorwerpen en potplanten of je
kan een permanent medicijnwiel aanleggen in je tuin met stenen, planten, bomen,
voorwerpen…Specifieke informatie is te vinden in tal van boeken die over dit onderwerp
verschenen zijn. Heb je een medicijnwiel gelegd of gebouwd dan heb je toegang tot de krachten
van jouw wiel en fungeert het als krachtplaats.
Je kan nu gaan “tanken” door je te verbinden met het wiel. Je kan bij het wiel gaan zitten en je
openstellen voor de totaliteit of je kan heel gericht werken. Als je inzicht heb in het geheel, en
je weet welke kracht je nodig hebt om geheeld te worden, dan ga je naar die plaats op het wiel,
je verbindt je met die kracht en je vraagt wat je nodig hebt.
Helen door ervaring
Je kan het medicijnwiel ook gebruiken als microkosmos, waarin alle krachten aanwezig zijn die
je in de schepping aantreft. Door je nu fysiek in het wiel te bewegen, door je te laten
aantrekken door een richting of tussenrichting, ga je aansluiten op die kracht en eventueel op
de informatie of kracht die je kan vooruithelpen met dat stuk van je persoonlijkheid waar nu
heling nodig is.
Ik heb deze methode ervaren als een krachtige methode die je toelaat om blinde vlekken te
ontdekken en weg te werken. Je gaat niet alleen op je eigen kracht steunen, maar je laat je
helpen door je onderbewustzijn en de krachten die je omringen en aanwezig zijn in het wiel.
Slot
Deze tekst laat je toe een blik te werpen op een facet van de kosmische wetten, namelijk de
wetten die verbonden zijn met de persoonlijkheid en het functioneren ervan. Gebruik maken van
die kosmische wetten wil niet automatisch zeggen dat je er ook beter van wordt als mens.
Dat hangt mee af van je motivatie en van waaruit je handelt: kies je voor je ego of hou je ook
rekening met je ziel en met het grote geheel? Durf eerlijk kijken naar je beweegredenen. De
wetten zijn neutraal en beschikbaar. Het is jouw intentie die bepaalt of je met wit of zwart
speelt op het dambord van jouw leven .
Tot slot nog dank aan de krachten van het universum die werken doorheen het wiel en dank
aan de mensen die samen met mij, deze cirkel de afgelopen jaren ontdekt hebben: Fabienne,
Yvonne en Beppie.
April 2004
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