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Enige tijd geleden schreef ik een artikel over de kracht van het woord. 

Wat wij uitspreken komt tot werkelijkheid, het woord is immers 

scheppingskracht.  

Wat zou de wereld er toch anders uitzien, wanneer we ons van dit 

vermogen geheel bewust zouden zijn. Dat we alleen nog die gedachten 

hadden en die woorden zouden uitspreken, van wat we werkelijk vanuit 

ons hart en ziel verlangen te grondvesten op aarde. 

Bewustzijnsontwikkeling beïnvloedt alle aspecten van ons leven, ook 

hoe wij omgaan met ons spreken. Daarover gaat dit boekje.  
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Vooraf 
 
In de periode van 2013-2016 schreef en publiceerde ik een 10-tal artikelen 
over de geestelijke ontwikkeling van de chakra’s. Om de lezer een indruk 
te geven wat die geestelijke ontwikkeling van de chakra’s is, heb ik in dit 
kleine boekje enkele thema’s samengevoegd, specifiek rond het 
keelchakra. Eenvoudig weg, omdat we bijna allemaal bewust danwel 
onbewust met de ontwikkeling hiervan bezig zijn. Wanneer iemand zegt: 
ik wil beter leren waarnemen of zorgvuldiger kiezen of spreken, dan heeft 
dat allemaal betrekking op het keelchakra.  
Velen kennen de chakra’s vanuit de yoga-wereld, waarin een veelheid aan 
oefeningen en mantra’s worden aangereikt om de chakra’s te openen. 
Echter er zijn nog heel andere inzichten en ontwikkelingswegen. Het is 
Rudolf Steiner die vertelt, hoezeer er veranderingen optreden in de 
chakra’s als gevolg van het proces van innerlijke scholing en ontwikkeling. 
Door die veranderingen beginnen de chakra’s op te lichten -het zijn 
immers etherisch organen- en ‘verlangen zich’ verder te ontwikkelen tot 
nieuwe zintuigen; tot zintuigen van de ziel, cruciaal voor de ontwikkeling 
van het hogere bewustzijn in de mens.  
Zij vormen zich om tot nieuwe zielen-organen die ons helderziende, -
voelende of -horende ervaringen geven. Het is een spannende en boeiende 
ontwikkeling die voor steeds meer mensen bereikbaar wordt. In het 
bijzonder voor de mens die het verborgene in de eigen ziel wil leren 
kennen en die verlangt naar die zo belangrijke geestelijke ontwikkeling.   
In dit boekje enkele praktijkvoorbeelden, zoals deze naar voren kwamen 
tijdens de (zomer)workshops over dit boeiende thema. Ik wens de lezer 
veel inspiratie en de aanmoediging toe om er zelf mee aan het werk te 
gaan.  
 
Walter de Zeeuw 
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Maar wat nu als het spreken niet (meer) zo gemakkelijk wil? 
 
“Wat heb je mij geraakt met dat vorige artikel, over het keelchakra”, valt 
ze met de deur in huis. “In het bijzonder over het zuiver spreken en over 
een hese of krakerige stem en dat dat zoveel zegt over het nog gesloten 
zijn van het keelchakra. Je hoort zelf wel wat ik bedoel, mijn stem klinkt 
altijd een beetje afgeknepen en daarom houd ik me vaak maar stil; en dat 
is al heel lang zo. Ik lees en studeer veel, over mensontwikkeling, esoterie 
en het Christusbewustzijn en ik zou hierover zo graag willen spreken met 
anderen, maar mijn stem wil niet”.  
Ik ben in gesprek met een vrouw van midden 70 met een mooie 
charismatische uitstraling. Ik noem haar in dit verhaal Gaitske. Ze 
vervolgt: “zou het dan nog niet mogen, ben ik er dan nog niet klaar voor”? 
Een vraag die ze meer aan zichzelf stelt dan aan mij. Ik voel haar verdriet 
over het ‘niet vrijuit kunnen spreken’. Jaren geleden hadden we elkaar 
ook al eens ontmoet; ze zat toen midden in het verwerken van een groot 
verlies. Nu heb ik het gevoel dat er veel bij haar veranderd is; is ze 
zachter, opener en kwetsbaarder? Voorzichtig vraag ik ernaar. Ze vertelt 
hoe ze na een moeilijke periode besloten had een streep onder het 
verleden te zetten en opnieuw te beginnen. Gaitske vervolgt: “Ja, veel is 
er daarna gebeurd, maar zo heel anders dan ik me had voorgesteld. Ik had 
allerlei plannen en ideeën, maar zo is het niet gaan”. En nadat ze vertelt 
hoe het wel was gegaan, vraag ik haar: “en wat heeft dit alles je 
gebracht”? Even was het stil en met ontroering in haar stem: “Nu, 
achteraf kan ik zien, ik moest mijn trots en hoogmoedigheid nog leren 
afleggen, ik moest eerst meer bescheiden, en deemoedig worden”.  
Ze nam een moedig besluit. 
 
Niemandsland 
 
Het keelchakra wordt afgebeeld als een 16-bladige lotusbloem en in het 
Sanskriet heet het ‘Vishuddha’: hetgeen betekent reine, waarheid en 
integriteit. Het wil ware klanken en reine woorden voortbrengen en 
uitdrukking geven aan wat er in ons leeft aan gedachten, inzichten en 
gevoelens. Het is het orgaan waarmee we communiceren vanuit onze 
binnenwereld met de buitenwereld en vice versa.  
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Het is een uiterst gevoelig orgaan en 
raakt snel beïnvloed door wat van 
buiten op ons afkomt. Het kan zich 
plotseling sluiten en ons het spreken 
belemmeren, stuntelend zeggen we 
dan ‘ik heb er even geen woorden 
voor’. Dit ervaren we ook bij een 
ontroering ‘ik heb een brok in mijn 
keel’. En het sluit zich door het 
opwellen van verdriet, spanning en 
niet geuite emoties en gevoelens van 
binnenuit.  
 
Regelmatig ontmoeten wij mensen, die worstelen met het vrijuit kunnen 
of durven spreken, van dat wat hun ten diepste ontroert en bezighoudt. 
En vaak vertellen ze erbij, dat ze eerder in het leven, net als Gaitske, 
helemaal geen moeite hadden met gewoon praten. Maar nu is dat zo 
anders?  
In een eerder artikel beschreef ik dat wanneer het spreken ons moeizaam 
afgaat, we éénzijdig onder invloed staan van de krachten van Ahriman; de 
kracht die ons omlaag trekt, weg bij ons Zelf, te veel de aarde in, die ons 
samenpakt en druk oplegt. Ons spreken wordt dan rationeler en klinkt 
monotoner. En voelen we ons dan ook nog een beetje bang, dan drukt het 
onze stem verder dicht.  
  
Ik heb een tijdje rondgelopen met de vraag, hoe het komt, dat mensen, 
die eerder in hun leven gemakkelijk konden praten, het spreken nu zo 
moeizaam afgaat. Langzaam ontvouwde zich iets van de verborgen 
problematiek achter dit complexe vraagstuk. Ik doe een poging dit te 
beschrijving.  
Als gevolg van onze innerlijke ontwikkeling, begint het ego zich meer en 
meer terug te trekken en ontstaat er meer ruimte voor het Hoger Zelf, de 
Geest in de mens, ook wel ons Ware Zelf genoemd.  
Echter met het terugtreden van het ego en haar krachten, vallen ook veel 
van onze vroegere gewoonten en automatismen weg; ook de gewoonten 
verbonden aan de stem en het spreken. Een paar voorbeelden: het 
oppervlakkig of gemakkelijk meepraten met anderen (om het vooral maar 
gezellig te houden); of het praten om het maar niet stil te laten vallen; of 
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je behoeften om alsmaar je meningen te ventileren of je oordelen over 
iets of iemand uit te spreken; of de boventoon te voeren om maar 
gehoord of gezien te worden; of het onbedachtzaam en impulsief iets te 
roepen dat zomaar opwelt.  
Het proces van ego naar Zelf, is het ontwikkelen van innerlijk 
meesterschap en het ego gedeisd weten te houden. Hierdoor verliezen de 
Luciferische krachten, de tegenhanger van de Ahrimanische, hun grip op 
de mens. Die Luciferische krachten maken ons meer op ons zelf gericht, 
egocentrisch en hoogmoedig en geven ons ‘toestemming’ de ander of 
onszelf te overschreeuwen.  
Tot het ego zich dus terugtrekt, dan gebeurt dat vanzelf-spreken(de) niet 
meer. Sterker, het wordt soms helemaal stil. Bijna ongemerkt -en in stilte- 
voltrekt zich in ons innerlijk iets groots. Het ontwakend Hoger Zelf werkt 
in op de ziel en is begonnen haar van binnenuit te zuiveren, te helen en te 
transformeren, zelfs tot in ons spreken. Iemand beschreef dit als volgt: “ik 
begaf me een tijdlang in een stukje niemandsland; de oude gewoontes 
ebden weg, terwijl het nieuwe nog op zich liet wachten”. Wie goed kijkt, 
ziet dat niet langer het ego, maar het Hoger Zelf de innerlijke leiding 
heeft, de kracht die ons vrede, rust en innerlijke stilte schenkt. Het Hoger 
Zelf houdt het keelchakra voor een tijdje wat meer ‘gesloten’ en geeft zo 
het innerlijk proces de ruimte. Zij wacht tot we in staat zijn, om wat zich 
dieper in ons hart en ziel afspeelt, zuiver te kunnen waarnemen en op een 
juiste wijze in kwetsbaarheid uit te spreken, aan onszelf, de ander of onze 
engel. 
Het valt ons altijd weer op, dat bij mensen die door dit proces zijn gegaan, 
de stem verandert, zachter, warmer en voller klinkt. Hij of zij vindt 
bovendien ook gemakkelijker de juiste woorden om te spreken.    
 
Innerlijk luisteren én het juiste spreken 
 
Het keelchakra, heeft net als de andere chakra’s zowel een vrouwelijke als 
een mannelijke zijde. Is het keelchakra geopend en in balans, dan is het 
vrouwelijke ontvankelijk, de innerlijk luisteraar. Het vermogen om zuiver 
waar te nemen, de gedachten en de stemmen die innerlijk in ons leven, 
ook die van de engel. Dit waarnemingsorgaan ‘hoort’ ook de gedachten 
van de ander. De mannelijke kant is  het naar buiten gericht voortbrengen 
van zuivere klanken en de juiste en reine woorden spreken, van hetgeen 
we innerlijk hebben waargenomen.  
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Bovendien is het keelchakra de poort waarlangs ‘Manus’, de Geest in de 
mens, in de bijbel Heilige Geest of Sofia genoemd, tot de mens komt en 
haar begeleidt.  
De volgende gebeurtenis toont op ontroerende wijze de tweezijdige 
werkzaamheid van dit gevoelige geestelijke orgaan.  
 
Durven vragen aan je engel 
 
“Ik zou zo graag mijn engel leren kennen”, zei 
iemand tijdens de zomerworkshopweek over Het 
Mysterie van het Onze Vader gebed en geestelijke 
ontwikkeling van chakra’s1. Er ontvouwde zich een 
inspirerend gesprek over de betekenis van engelen 
en de eigen engel in ons leven. Op de vraag hoe je 
met de engelen te verbinden, antwoordde ik: “Niet 
door allerlei meditatietechnieken, maar door ons 
weer te leren verwonderen”. Verwonderen is een 
kracht, die we als kind allemaal gekend hebben; door 
het volwassen worden en de verharding zijn we deze 
kracht ‘vergeten’. Die kracht kunnen we weer aan 
het Licht brengen, door onszelf opnieuw te leren 
verwonderen, over alles wat het leven ons schenkt, 
wat er in de natuur groeit en bloeit. Het weer voelen 
en weer verheugen als een kind, het weer worden 
als kinderen, maar nu met het bewustzijn van de volwassenheid. Ook in 
de bijbel vinden we hier meerdere keren belangrijke aanwijzing over, 
zoals: “Want wie zijn zoals kinderen, hebben in zich het rijk Gods2.  
 
Door de kracht van verwondering worden we weer gewaar, wat de 
engelen voor ons en de mensen om ons heen betekenen; de gevoeligheid 
groeit om hun aanwezigheid te herkennen en te voelen. Het gaat dus niet 
om het geloven in engelen, maar om zelf bewust te worden dat zij er zijn. 
Door ons voor hen open te stellen; verwondering is immers, evenals 
ontroering, een voelende kracht van het hart. 
Deze tijd nodigt ons uit om te leren samenwerken en in een persoonlijke 
relatie te leven met de eigen engel. Het is de engel die de mens het meest 
nabij is. Door haar te leren zien als onze geestelijke broeder of zuster; als 
een bijzonder goddelijk geestelijk wezen, die ons beter kent dan wij 
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onszelf. Als lichtend wezen begeleidt zij ons leven na leven en ook bij onze 
aardse dood. Ook in deze incarnatie staat zij ons met engelengeduld, in 
stilte en geheel vrijlatend bij bij alle belangrijke levensgebeurtenissen en 
ervaringen.  
 
Echter in dit gesprek werd ook duidelijk dat velen een drempel ervaren 
om zich open te stellen voor hun engel. Iemand zei: “ik zou dat heel fijn 
vinden, maar ik heb het gevoel dat ik helemaal nog niet zo goed bezig 
ben”. Ze kreeg bijval: “ik schaam me nog zo voor mijn eigen 
onhandigheden en bovendien mijn engel is veel te groot voor mij”. En 
weer een ander: “Mijn engel heeft vast wel wat beters te doen, dan zich 
met mij bezig te houden”.  

Dat was het moment om een uitstapje te 
maken en we stonden stil bij de vraag: 
“waartoe zijn we hier op aarde”?  
“Om de Liefde die in ons begint te ontwaken 
te leren kennen en te leven”, klonk het 
eenduidige antwoord. Liefde die als 
goddelijke kracht door de Christus op aarde is 
gebracht en die nu in onze tijd in ons eigen 
hart begint op te lichten. Dit wordt mogelijk 
door onszelf beter te leren kennen, inclusief 
de eigen tekortkomingen en het nog niet-
volmaakte in de ziel - of astraallichaam. Ook 
door de schaduwkanten van de ziel te leren 
kennen, zuiveren en helen. Het is daarom ook 
belangrijk om te leren houden van alles dat 
wij zijn; het mooie, het hele en ook van het 

lelijke en lastige. Door onszelf niet langer te ont-kennen of veroordelen, 
maar juist liefde te hebben voor het onvolmaakte!  
 
Ik vertelde hoe ik eerder in mijn leven verbonden was met de 
gidsenwereld en ook de engel zag als een groot onbereikbaar geestelijk 
wezen. Tot ik Hans Stolp in 2007 tijdens een lezing hoorde vertellen over 
het boek ‘Mijn beschermengel en Ik’3. In één klap werd ik wakker; het was 
deze innerlijke overtuiging ‘de engel is voor mij te groot’, die ik tussen mij 
en mijn engel in zette... Mijn lieve engel bleek zoveel dichterbij en maakte 
haar aanwezigheid en naam direct kenbaar toen ik daar echt naar vroeg.  
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Het begint bij jezelf waardig achten; ‘ik ben het waard, mijn engel te 
ontmoeten’. De engel zal altijd een weg vinden om haar aanwezigheid aan 
ons kenbaar te maken, mits wij dit oprecht met ons hart vragen. Niet 
alleen op die momenten dat we ons eenzaam voelen of ziek zijn of 
worstelen met de grote vragen van het leven; op al die momenten dat we 
haar vragen zal zij er voor ons zijn met inspiratie, bemoediging of hulp.  
 
En ook dit vermogen, het innerlijk benoemen, het spreken met de stille 
stem van je hart en het innerlijk horen en gewaarworden wat de engel 
ons zegt, laat zien of voelen, behoort tot het werkingsgebied van het 
geestelijke keelchakra. 
 
Onverwerkt verdriet 
 
Ook Gaitske was deelneemster aan het gesprek in die zomerworkshop. De 
volgende dag kwam ze naar mij toe: “Ik heb gedaan wat je ons gisteren 
aanreikte en in de meditatie mijn engel gevraagd of ze mij wil helpen bij 
het vrij leren spreken. Maar in plaats van vreugde voelde ik me direct zo 
verdrietig en nog steeds. Ik begrijp het niet, ik dacht dat ik mijn verdriet 
toch wel verwerkt had”.  
“Ja”, antwoord ik haar, “maar dit verdriet zou wel eens over dieper en 
ouder verdriet kunnen gaan. Het is je engel…”, maar nu stokt mijn stem, 
door de ontroering om wat ik even mag zien; 
Achter haar staat haar engel en omarmt haar 
vol liefde. Ook de ogen van Gaitske vullen zich 
met tranen van ontroering als ik haar hiervan 
deelgenoot maak en zij het zich bewust 
wordt. Om vervolgens weer even ons gesprek 
te vervolgen: “Ik heb het gevoel dat je engel 
je onomwonden duidelijk wil maken, dat er 
nog zoveel pijn en verdriet op je ziel drukt. En 
dat die last je het spreken alsnog belemmert. 
Ik kan je alleen maar zeggen, mediteer hierop, 
bidt en vraag elke dag je engel om hulp en 
inzicht en als het verdriet komt, geef het - en 
je tranen - alsjeblieft de ruimte”.  
 

http://www.walterdezeeuw.nl/


 

Het gevoelige keelchakra, Een weg tot ontwikkeling van innerlijk luisteren en het juiste spreken  
Walter de Zeeuw, 2018©      www.walterdezeeuw.nl 
  11 

Ruim een maand later sprak ik haar weer. Ja, ze had een moeilijke tijd 
gehad en veel pijn en verdriet doorgewerkt. Maar er was een groter 
inzicht gekomen in haar levensloop. Ze vertelt: “mijn hele leven heb ik 
mezelf weggecijferd, altijd voor anderen klaargestaan, hen geholpen en 
mijn eigen verlangens en behoeften opzij gezet”. In de toon waarop ze 
sprak, voelde ik boosheid en teleurstelling, zelfs iets van verzet dat haar 
leven zo had moeten gaan. Ik gaf haar dit terug en ze antwoordde: “Ik heb 
het altijd met liefde en vol overgave gedaan, maar wat me nog steeds zo’n 
pijn doet, nooit heeft iemand mij ervoor bedankt”. De diepe pijn van ‘niet 
gezien, het niet gewaardeerd en niet erkend zijn voor wie ze was’ kwam 
naar boven. Haar hart kon nog niet erkennen dat haar leven gegaan was, 
zoals het verlopen was. Ze stond voor de grote stap: innerlijk vrede krijgen 
met het verleden.  
 
Het (on)veilig voelen in onszelf 
 
Er bestaat een bijzondere samenhang tussen ons onveilig voelen en pijn 
of verdriet op de ziel. Ik probeer dit weer toe te lichten. Drukt er nog 
onverwerkte oude pijn of verdriet in de ziel, dan voelen we ons veelal 
minder veilig in de ontmoeting met de ander. (On)bewust voelen we ons 
ongelijkwaardig en tekortschieten in die ontmoeting en onvrij om ons 
onbevangen te verbinden met die ander; evenmin kan het hartchakra zich 
openen. En is dit nog gesloten, dan is ook het in vrijheid spreken, over wat 
ons innerlijk werkelijk beroert en ook over het hogere weten, nog 
geremd. 
Door de ontmoeting met vele cliënten en deelnemers in de workshops is 
ons steeds meer duidelijk geworden, hoe de chakra’s onderling met elkaar 
verweven zijn, op elkaar reageren, ook door wat er eerder in ons leven is 
gebeurd. 
 
Verwerken 
 
Pijn en verdriet zijn veelal in de vroege jeugd of eerdere periode van ons 
leven ontstaan, als gevolg van teleurstellingen of door kwetsuren van het 
niet erkend of begrepen zijn. Of door te hoge eisen en verwachtingen 
waaraan we toen niet konden voldoen of door het niet gezien worden 
voor wie we echt waren. Alle ervaringen en gevoelens, zowel de mooie als 
de lelijke, liggen opgeslagen in het ether- of levenskrachten-lichaam; het 
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geestelijke geheugen van dit leven. Zolang deze zielenkwetsuren niet zijn 
verwerkt en opgelost, drukken zij als een in ons gevoelde schuldenlast op 
de eigen ziel. Het 2e of sacrale chakra, nauw verbonden met het 
etherlichaam, blijft hierdoor afgesloten. Het kan niet stromen en zorgt dat 
we ons onveilig voelen in onszelf en in de ontmoeting met anderen. Het 
kan, als dit lang aanhoudt, ook leiden tot chronische lage buikklachten, 
een opgeblazen gevoel en vocht vasthouden.   
Het ons veilig voelen in onszelf en in de ontmoeting met anderen, wordt 
mogelijk wanneer het 2e chakra zich weer opent door het verwerken van 
de oude pijn en diepe teleurstellingen.  
 
Meditatie 
 
Al een aantal jaren beoefenen we in de Innerlijke Werkplaats een 
bijzondere meditatie-gebedsvorm rondom de ontwikkeling van de 
chakra’s. In deze meditatie verbinden we de zeven chakra’s met de zeven 
strofen van het zo bekende Onze Vader gebed. Om ons innerlijk te 
bevrijden van die in ons gevoelde schuldenlast, verbinden we het 2e 
chakra met de één na laatste strofe uit het Onze Vadergebed; “Het 
vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”. 
Wij vragen met deze strofe niet alleen om de kracht van vergeving van 
onze eigen schuld, als gevolg van ons eigen tekort of onvolmaaktheden. 
Tegelijk vragen we om de genezende kracht om te leren hen, die ons 
eerder in het leven hebben gekwetst of tekort hebben gedaan, te 
vergeven.  
 
Vergeven doe je niet met je hoofd of een mooie spreuk. Werkelijk 
vergeven is ruimte durven geven aan die oude pijn en verdriet en dit stap 
voor stap door- en verwerken en leren loslaten. Ruimte aan de boosheid 
en het verdriet, door de tranen te laten stromen, die wat in ons verhard is 
geraakt weer zacht maken en helpen de boosheid en teleurstellingen op 
te lossen. Dan groeit er in kleine stapjes een ‘vrede met je verleden’ als 
een voelend weten: “ja, mijn leven moest zo verlopen, het was en is deel 
aan een groter levensplan”. En dan valt ons op enig moment het wonder 
toe, dat we diep van binnen voelend gaan begrijpen, waartoe het leven zo 
is gegaan en ook wat het ons heeft gebracht.    
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De engel zei: “spreek...” 
 
We hebben veel aandacht besteed aan de worstelingen rond het spreken. 
Maar het tegenovergestelde komt ook veelvuldig voor; mensen die 
gemakkelijk teveel spreken. Zo vertelt een deelneemster: “Ik heb van alles 
meegemaakt en gedaan in mijn leven. Zo heb ik een eigen praktijk gehad 
en ben al even in de 80, maar nog steeds vind ik het spreken in groepen 
zo moeilijk. Niet dat ik niets te vertellen heb, integendeel, maar ik houd zo 
slecht maat; ik praat gemakkelijk veel teveel, zonder rekening te houden 
met de anderen. Ik weet wel, dat is vriend Lucifer, die mij eruit tilt en me 
een beetje hoogmoedig maakt. En om dat te voorkomen houd ik me maar 
stil”. Tijdens een meditatie vraagt ze haar engel te hulp en innerlijk hoort 
ze: “Spreek, maar spreek niet meer woorden dan nodig”.  
In hoe ze dit vervolgens met ons deelde, voelden we allemaal mee hoe 
duidelijk de engel was geweest, bijna gebiedend: “ik moet dus tòch 
spreken”, zei ze. Een paar maanden later ontmoetten we haar weer: “Het 
spreken gaat me veel gemakkelijker af. Eerder voelde ik als ik wilde gaan 
spreken, altijd zo’n druk van onderuit”. Ze maakt een gebaar hoe vanuit 
haar buik er een stuwing omhoog kwam naar haar keel alsof het zich naar 
buiten perste. “Wonderlijk, die druk is nu weg, ik praat vrijer en ik voel nu 
ook veel beter aan wanneer ik weer teveel praat”.  
In wat ze vertelde kwam ook de vreugde en de dankbaarheid mee voor dit 
geschenk; hoe zij, aangemoedigd door haar engel, juist in het spreken, de 
weg tussen angst en hoogmoed, de weg van het juiste midden, de 
Christusweg had gevonden. 
 
Geestelijke ontwikkelen van de chakra’s 
 
Hoe kunnen we de chakra-ontwikkeling en in het bijzonder het keelchakra 
ondersteunen?  
 
Hieronder enkele aanwijzingen, zonder overigens compleet te zijn. 
 
1. Door de genoemde chakra-meditatie te verbinden met het bekende 

‘Onze Vadergebed’. Hans Stolp heeft dit eerder mooi beschreven in 
‘Het gebed’4. Deze krachtige meditatie én gebedsvorm helpt ons onze 
ziel te reinigen en de chakra’s te openen en om te vormen tot nieuwe 
zielenorganen. Deze meditatie, inclusief diverse voorbereidende 
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oefeningen, hebben wij in 2016 op een dubbel CD5 uitgebracht en is 
verkrijgbaar in onze webwinkel.  
 

2. Neem even de tijd en stel jezelf de volgende vragen:  
- Voel ik me altijd veilig en geborgen in mijzelf?  
- Is er nog pijn of verdriet in mij? Kan en durf ik het te benoemen en 

er ruimte aan te geven? 
- Kijk eens terug op je levensloop, voel je werkelijk vrede met je 

verleden en kan je je oprechte dankbaarheid voelen voor hoe je 
leven tot nu toe verlopen is? Ook voor de moeilijkheden? 

- De meest heldere inzichten krijgen we door op deze vragen te 
mediteren en onze engel, Michaël of Christus te hulp te vragen. 

 
3. Het vernieuwde Achtvoudige pad6.  

Rudolf Steiner heeft een achttal belangrijke aanwijzingen, oefeningen, 
gegeven die van grote invloed zijn op de bewuste ontwikkeling van het 
keelchakra. Deze aanwijzingen worden wel ‘het vernieuwde 
Achtvoudige pad genoemd’, naar het oorspronkelijke achtvoudige pad 
van Boeddha’. In september 2018 starten we in onze Werkplaats weer 
een nieuwe jaarcyclus rond dit boeiende thema, waarin we o.a. met 
het gelijknamige boek van Joop van Dam7 werken. 
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 1   

 

2Evangelie van Markus 10:13-16.  
3 Mijn beschermengel en Ik, Hans Stolp* 

 4 Het gebed, als mystieke weg, Hans Stolp* 
5 Meditatie CD; Chakra-meditatie en het Onze Vadergebed, Walter de Zeeuw*   

6 De weg tot inzichten in hogere werelden, Rudolf Steiner 
7 Het achtvoudige pad, Joop van Dam* 

 

*Deze zijn te koop als in onze webwinkel, zie de website                                                                                               

 
 
 
 

 
 
Walter de Zeeuw,  

De Innerlijke Werkplaats 
spirituele ontwikkeling | geestelijk bewustzijn | menswording 
Lezingen | workshops | opleidingen | individuele begeleiding  

 
Fré Cohenstraat 6 
7425RL Deventer 
0570-652505 
www.walterdezeeuw.nl  
info@walterdezeeuw.nl 
 

Steun ons werk 
 
Deel dit boekje (in z’n geheel) met 
andere belangstellenden. 
   
Ook met een vrijwillige bijdrage 
help je ons werk verder uit te 
bouwen. 
 
Stort op NL38ASNB0708604005        
t.n.v. W. de Zeeuw ovv Gift 
 
Hartelijk dank 
  
 
 

Zomerworkshopweek 7 tot 13 juli 2018  
 

Mystieke kracht van het Onze Vader gebed & 
de geestelijke ontwikkeling van de chakra’s 

 
Innerlijk bewustzijn, ook die van de chakra’s ontwikkeling, staat centraal in deze sfeervolle en 
inspirerende zomerworkshopweek. Dagelijks mediteren met de nieuwe chakra-meditatie & 
gebedsvorm. Zelf-onderzoek, dialoog, ruimte voor vragen en actuele thema’s. Ook tijd voor 
ontspanning, wandelen of fietsen. Comfortabele en luxe boerderij. Kleine groep, max. 12 
deelnemers. Overnachten in eigen tent ook mogelijk.  
We organiseren deze week voor de 6e keer op rij en naar verwachting voorlopig voor de laatste 
keer. Er zijn inmiddels nieuwe thema’s, die we volgend jaar zomer willen aanbieden.  
 
Voor meer informatie, zie www.walterdezeeuw.nl    
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