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INGE  DELFORTIE,  REBALANCER  EN  DIRECTEUR 

EN  DOCENT  VAN  DE  REBALANCING  SCHOOL 


Vid  de  huid  raak  je 


iemands  totale  zijn  aan 


X  ***  X  $  *  *  *  *  X  *  *  * 


met  mijn  aandacht  in  mijn  handen,  ik 
Ik  was  twintig  jaar  zelfstandig 
 Je  helpt  ook  om  te  leren  voelen,  om  uit 


raak  de  client  aan  en  nodig  hem  uit  om 

personeelsadviseur  en  manager,  maar  ik 
 te  nodigen  tot  bewustzijn,  met  bijvoor- 


contact  terug  te  maken.  Voordat  ik  dat 
beeld  vloeibare,  diepe  of  stille  aanraking 
liep  vast  en  zat  tegen  een  burn-  -out  aan 


doe,  trek  ik  als  het  ware  'handschoentjes 
net  wat  iemand  nodig  heeft 
Reikien  rebalancing  hielpen  mij  om  uit 


van  bewustzijn'  aan.  Dat  betekent  dat  ik 
Tijdens  de  rebalancing-  -opleiding  deden 
mijn  hoofd  te  komen  en  mijn  lijf  te  voelen 


begin  om  eerst  mezelf  als  behandelaar 
we  veel  zelfonderzoek.  Mijn  oude  patroon 
Die  aanrakingen  voelden  als  thuiskomen 


te  voelen.  Ik  zorg  dat  ik  stevig  op  mezelf 
vanuit  mijn  jeugd  -  bleek:  hard  werken 
Ik  ben  reiki-  -cursussen  gaan  doen  en 


sta  en  dat  ik  niet  te  veel  naar  de  client 
en  zorgen  dat  anderen  het  goed  hebben 
daarna  de  rebalancingopleiding 


overhel.  Wij  hanteren  de  30/20regel 
Toen  ik  me  daarvan  bewust  werd,  en  ik 
De  technieken  pakte  ik  heel  makkelijk 


Je  bent  als  rebalancer  80  procent  met  je 
meer  vertrouwde  op  mezelf,  kon  ik  dat 
op.  Het  was  alsof  een  stuk  van  mij  het  al 


aandacht  bij  jezelf  en  vandaaruit  raak  je 
transformeren  en  loslaten.  Voorheen 
wist.  Van  werken  met  mijn  hoofd  ging 


de  ander  aan.  Bij  20/80  zou  ik  meer  in  de 
probeerde  ik  vanuit  mijn  hoofd  te  voelen: 
ik  terug  naar  de  basis  en  ik  ontdekte  dat 


ruimte  van  de  ander  zijn,  dan  wordt  het 
ik  vond  dat  ik  van  alles  moestvoelen  en 

echt  contact  heel  belangrijk  is  in  mijn 


pamperen  en  verzorgen  en  dan  is  de 
was  heel  hard  aan  het  werk  zonder  echt 
leven.  Rebalancing  past  heel  erg  bij 


ruimte  van  de  ander  kleiner.  Dat  wil  je 
bij  het  voelen  te  kunnen  komen.  Maar 
me,  ik  ontspan  erbij  en  hoef  niks  op  te 


niet.  Ik  ondersteun  en  begeleid  iemand 
toen  ik  door  rebalancing  meer  in  mijn 

houden.  We  zijn  vaak  gewend  om  met 


in  zijn  proces  en  geef  die  ander  ruimte 
lijf  kwam,  ik  steeds  meer  verzachtte  en 
een  bepaalde  persoonlijkheid  of  een 

om  zichzelf  te  onderzoeken.  Hoe  meer 
maskertjes  losliet,  lukte  dat  pas  echt. 
masker  naar  buiten  te  treden,  maar 


ik  mijn  hart  en  mijn  aandacht  erbij  kan 
Toen  ervaarde  ik  hoe  antwoorden  uit 

dat  hoefde  hierbij  helemaal  niet  meer. 


hebben,  hoe  meer  de  ander  ruimte 
mijn  lichaam  konden  komen  en  kon  ik 

Rebalancing  hielp  mij  steeds  meer  te 


heeft  om  zichzelf  te  voelen 
ook  beter  contact  maken.  Sindsdien  kan 

openen  voor  wie  ik  werkelijk  ben.  Het 


Het  is  ook  belangrijk  dat  ik  als  rebalancer 
ik  hetvoelen  als  iemand  niet  met  aan 

gaat  bij  rebalancing  over  bewustwording 


dacht  aanwezig  is  bij  een  plek  in  zijn 
 als  eerste  open.  Als  ik  dat  niet  doe,  doet 

je  wordt  je  als  client  bewust  van  je 


lichaam.  Dat  is  een  groter  voelen  dan 
 mijn  client  het  ook  niet.  Ik  kan  niet  van 

patronen,  je  mechanismes  en  je  defensies 


achter  een  muurtje  gaan  behandelen 
alleen  met  mijn  handen.  Ik  voel  op  zo'n 

en  daarbij  gebruiken  we  lichaamswerk, 


plek  dat  ik  daar  alleen  ben,  dat  er  geen 

Dat  werkt  niet. 


aanraking,  meditatie,  ademhaling 

Het  is  mijn  missie  dat  er  steeds  meer 
ontmoeting  is.  Je  kunt  als  rebalancer 


beweging  en  zelfonderzoek.  We  brengen 

bewustzijn  komt  in  de  mensheid.  Als 
hard  werken  om  het  goed  te  doen 


alles  terug  naar  wat  je  voelt  in  je  lichaam 


maar  dat  is  niet  de  essentie.  Het  gaat 
 we  ons  bewuster  worden  van  onszelf 

Je  lichaam  is  een  soort  zolder  waarop  je 


en  van  elkaar  ontstaat  er  een  veld 
niet  over  iets  vooriemand  oplossen 

ervaringen  opslaat.  Sommige  zijn  te 


van  openheid  en  echtheid.  Ik  zie  bij 
maar  over  contact  maken 
0 


groot  of  te  zwaar  om  helemaal  door 


Via  de  huid  raakje  iemands  totale  zijn 
 rebalancing-  -sessies  al  zoveel  levendig 

heen  te  gaan,  dus  die  sla  je  ergens  op 


heid  en  echtheid,  daar  word  ik  heel  blij 
aan;  zijn  leven,  ervaring,  emoties  en 

waardoor  het  op  die  plek  niet  stroomt. 


verleden.  Daarom  is  het  belangrijk  om 
 van.  Ik  hoop  eraan  mee  te  helpen  dat 

Door  de  plekken  aan  te  raken  en  de 


iemand  echt  met  aandacht  aan  te  raken 
 steeds  meer  mensen  dat  ervaren 

client  te  latenvoelen  wat  er  speelt,  breng 


Ik  ben  tijdens  een  behandeling  volledig 

je  de  levendigheid  en  de  stroming  terug 
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