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BRUSSEL STROOMT 

HET VERHAAL VAN BRUSSEL 

Verbinding tussen boven- en benedenstad vanuit de bronplaatsen 

 
Alle grote steden op aarde danken hun ontstaan aan een rivier, de levensader 

waarrond de mensen zich settelden en waar de gemeenschap kon groeien als onder de vleugels van 

een zorgzame moeder. Een waterstroom die zorgde voor voeding, reiniging, verbinding, 

handelsverkeer,… 

 

Is het dan niet schokkend om te merken dat in Brussel; onze Vlaamse, Belgische, ja zelfs onze 

Europese hoofdstad, die levensader niet meer stroomt, althans toch niet zichtbaar meer.  

Enkel onder een dikke laag beton kan je, als je goed luistert, in de benedenstad onder de 

Anspachlaan en onder het Sint-Goriksplein, onze moeder de Zenne horen kreunen om gezien te 

worden. 

 

Ze vertelt ook over hoe haar water gevoed wordt door 4 beken die vanop de berg van de bovenstad 

komen ingestroomd. De Rollebeek, de Koperbeek, allen ontstaan ze vanuit krachtige bronnen die uit 

de diepte van die koninklijke berg opwellen. De Warandeberg, de Koudenberg, de Kunstberg, die 

namen ken je wel. Maar wat we niet meer kennen en niet meer zien zijn die bronnen en het 

stromend water die boven- en benedenstad verbinden. 

 

Het wordt hoogtijd om deze bronnen, alvast energetisch, terug wakker te maken onder onze 

paleizen, kerkgebouwen, bankkantoren en parlementsgebouwen. In oudere tijden werden deze 

bronplaatsen met veel ritueel geëerd. Sommige bronnen gaven veel levenskracht, andere wijsheid en 

inzicht, nog andere genezing en heling. 

 

‘Brussel stroomt’ is een oproep om met velen deze energetische heling van onze hoofdstad opnieuw 

in gang te zetten: 

• de bronnen van levenskracht, wijsheid en heling terug te laten stromen in de centra van de 

macht; 

• de kwetsuren op de relatie tussen de boven-en benedenstad te helen. We willen terug 

verbinding maken tussen het volk en wie aan de bron zit van besluitvorming, 

kapitaalstromen, recht en moraliteitsprincipes; 

• de geschiedenis te helen; 

• de stad Brussel en de Zenne terug te verbinden met het rivierennetwerk van de Schelde en 

de lage Landen.  

 

Deze energetische invoeling en ondersteuning van Brussel plannen we in binnen een langdurig 

traject, een meerstappenplan. We zullen onze exploraties op 25 maart en 10 juni 2023 ook 

ondersteunen met artikels in onze nieuwsbrief psycho-ecologie.  Het is de bedoeling om dit traject 

van aandacht voor onze hoofdstad voort te zetten in het najaar van 2023 en verder door in 2024.    

 

Wat kan jij doen om ons te ondersteunen in dit traject?  
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1) Blijf op de hoogte van ons onderzoek: log in op je account en ga naar ‘update je 

mailingvoorkeuren’; daar kan je de nieuwsbrief psycho-ecologie aanvinken.  

 

2) Doe mee aan de energetische wandeling en heling van bronnen in de bovenstad op 25 maart 

2023.  Hier inschrijven! 

 

3) Doe mee aan het psycho-ecologisch diepte-onderzoek van Brussel in de Baarbeekhoeve te 

Muizen op 10 juni 2023. Impact op de maatschappelijke en politieke evoluties; duiding van 

exploraties en opstellingswerk.  Hier inschrijven! 

 

https://inschrijven.timotheus.org/account#segment=newsletters
https://inschrijven.timotheus.org/cursussen/brussel-stroomt_3824
https://inschrijven.timotheus.org/cursussen/brussel-stroomt_3825

