
 
 

 

 

143 Vortex 
van aanzetje tot tsunami 
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Veel mensen maar ook organisaties worden geplaagd 
door stilgevallen energie. Nu is energetische kracht 
niet bedoeld om onbeweeglijk te zijn of dingen op één 
punt te houden. Er gebeurt anders niets én er wordt 
niets geleerd. Door in aanraking te komen met deze 
kaart, komt er een hoge tijdloze energie vrij die - daar 
waar nodig - een vernieuwende stroming in de 
energielagen op gang brengt. Dit kan een beginnetje - 
een klein aanzetje - zijn, maar ook een tsunami die 
in haar vloedgolf alles meeneemt.  
 

Alle systemen reageren meteen op de krachtige maar aangenaam 
binnenstromende vortex, een emotionele reactie is daarbij niet uitgesloten. Ze 
maakt - zoals door een stofzuiger - vooral die gebieden schoon die betrokken zijn 
bij het in beweging houden van energie. Ze richt zich bij de mens bijvoorbeeld 
op de keel om meer geluid te maken of op het diafragma om de ademhaling te 
verdiepen. In organisaties helpt ze om knelpunten aan te tonen en stagnaties 
vlot te trekken. 
  
 
 
 
 
 
 
Kernwoorden: stilgevallen energie – vernieuwende stroming – een klein 
aanzetje – tsunami – emotionele reactie – beweging – keel – diafragma – 
knelpunten – stagnaties vlottrekken. 
 
In te zetten: bij stilgevallen energie. Als vernieuwende stroming in verschillende 
energielagen. Om een klein aanzetje te geven voor meer beweging in de energie. 
Om meer geluid te (durven) maken. Als hulp om de ademhaling te verdiepen. Om 
in organisaties knelpunten en stagnaties vlot te trekken. 
 
Vraagstelling:  

• Zijn er personen of organisaties die niet vooruit te branden zijn? 
• Is een aanzetje nodig voor meer beweging van de energie.  
• Leeft de persoon te behoedzaam (weinig geluid of oppervlakkige 

ademhaling)? 
• Zijn er binnen de organisatie waar de persoon bij betrokken is knelpunten 

en stagnaties? 


